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Передмова. 
На початку революції говорилося на Україні до певної міри 

справедливо (всупереч іронії російської демократії), що Українці — 
„всі соціялісти". Розуміється, не вс і , але переважній більшостн 
українського трудового люду та інтелігенції здавалось тоді, здається 
і тепер, що революція йде під прапором соціялізму, хоч тоді, як 
і тепер, переважна більшість громадянства не уявляє конкретного 
обсягу тієї с о ц і я л і с т и ч н о с т и революції. Одні думали, що це 
вже „соціялізм1-, коли перемінити царське начальство на виборне на-
родне : другим здавалось, що „соціялізмом" буде лише „чорний 
переділ1' всього майна, третім — і таких було невелике число — що ео-
ціялістичність революції полягала і полягає в підготовленні міцних 
політичпих, культурних і суспільно-економичних передумов для плано-
мірно організованої соціялізації відносин. 

В усякому разі, соціялістичною революція здавалась в першу 
чергу через те, що техніку її провадили соціялісти, які 1917 року 
в перший раз вийшли з підпілля на отверту громадську працю і то в 
незвичайно важну історичну добу життя. 

В перший час орґанізації тимчасових революційних орґанів влади 
українська інтеліґенція, яка по соціяльному становищу належить майже 
вся до трудового типу, йдучи під проводом соціяліетів на незвичну їй 
правлячу роль, беручись за стерно влади, цілком щиро відчувала себе 
„соціалістично". З протягом часу багато „соціалістичної'- лакировки 
з неї відпало, вивітрилось. Одначе провід залишався в руках соці-
алістичних партій. Проти їх політики голосно бурчали консервативні 
і ліберальні буржуазні кола, до яких де-далі більш прилучалось по 
психольоґичному родичанству багато нестійних інтеліґентських фор-
мувань. 

Ця реакційна маса починав де-далі більш скидати вину на соці-
алістів за долю України. І справедливо: хто більше робить, той мусить 
більше й відповідати. 

і* 
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Наша партія, що мала за собою постійно більшість населення̂  
що виступає з найбільшого і то справді укра їнського клясу — 
трудового селянства, — грає і відіграватиме особливо відповідальну 
історичну ролю. Здається, де визнається всіма ґрупами українського 
громадянства, і тому невдивовижу, що з усіх боків лунають запити : 
відкіль взялась, куде йде, куди веде Україну партія українських соці-
ялістів-революціонерів ? 

І такі запити ставлять не тільки всякі і'рупп иншедумних против-
ників, але ставлять і широкі маси трудового люду, що йдуть па прн-
наду соціялістичио-революціпних льозунґів; ставлять також і партійні 
члени, що раніш не мали змоги студіювати партійної нроґрами і тео-
ретично-наукових підстав, на яких вона споруджена, виростає і розви-
вається. Широкі кола громадянства потрібують точніще знати, куди 
ми йдемо. Це так нриродно взагалі, а для теперішности має незви-
чайно актуальне значіння: люде шукають твердої опори для пере-
конання, підстав для ймовірности і певности, без яких стрівожене ре-
волюцією людство боїться спокійно зустрівати завтрашній день. 

На жаль, наша партія не мала часу для спокійної розробки своєї 
ідеольоі'ичної системи, свого світогляду. Світогляд ріс в ході всього 
російсько-українського життя. Літературна обробка підстав революцій-
ного соціалізму провадилась переважно в загально-росіиській літера-

• турі, в якій завжди працювало багато людей українського походження, 
які, очевидно, вносили в неї українські елементи розуміння життя. 
Очевидно, національно - українські суспільні ґрупи і одиниці бачили 
багато спільного, відповідного українським умовам в загально-росій-
ських соціалістичних концепціях. Тим більш, що Україна і Москов-
щина мають багато спільного в умовах свого буття. То ж не дивно, 
коли в ідеольоґіях суспільно-політичних українських і російських і'руп 
є спільності!. Це факт, який оспорювати ледве чи треба. 

Маючи на увазі цей факт, де-які українські елементи в своїх 
агітаційних цілях навіть використовують його грубим способом: не 
згадуючи про сам факт спільностей життєвих, вони вказують на „ро-
сійські впливи" в проґрамі українських соціялістів - революціонерів, 
сподіваючись, що це понизить її національну українську вартість. 

Ледве чи треба багато спинятись над цим з'явищем обиватель-
ського недомислия, яке не здібне зрозуміти, що все життя є обміном 
впливів. Національні українські патріоти, що бояться впливів і куль-
тивують „безвпливність", разом з тим цураються української одежі: 
замісць чумарок і т. и., носять „європейську" одежу, яку викроюють 
по московських зразках, і часто не знають иншої мови, як московської. 



Проґрама українських соціяль-демократів переписана з програми 
російських соц.-дем., а проґрама російських соц-дем. — з проґрами 
німецьких. Проґрами націопаль-демократів українських, польських 
і иншпх одріжняються лише мовою, а пе змістом. Однакові клясові 
інтереси диктують однакові проґрами. Весь центр" ваги обиватель-
ського розуміння впливів у проґрамі укр. соціялістів-революціонерів 
заключенпй в ,.соціалізації землі", якої буржуазні кола дуже не люб-
лять і думають позбутись її вказівкою на її „рускість", бо „україн-
•еькість", на їхню думку, є те, де нема ніякої соціялізації. 

Отже ми на цім скінчимо з „руськими впливами", щоб перейти 
до пояснення того, чому так е, як е. Партія укра їнського ре-
волюційного соціалізму, почавши орґанізуватись в міжреволюційній добі, 
виступила на поверх життя зразу в полумї Великої Революції і зай-
нялась практично-революційною працею, не маючи змоги посвятити 
більше сил для теоретично-літературних обґрунтовань своєї ідеольоґії. 
Можна сказати, що її майже нема. Проґрама сама складається з ряду 
конкретно-практичних домагань і дуже скупих теоретичних преміс, що 
увійшли в неї з загально-соціялістпчних передреволюційних понять 
і узагальнень. 

Передреволюційна проґрама — це проґрама чергових досягнень 
в межах капіталістичного ладу, це-б-то нроґрама-мінімум, точного по-
няття якої нема ні в одній мінімальній проґрамі соціалістичних партій. 

Коли проґрама-мінімуж давала певні рямці і напрями дла думання 
в межах понять старого політичного і господарського режиму, то для 
революції цього не вистарчало. Через похапливість у роботі і пере-
повненна партії малосвідомими членами почав навіть вироблатись по-
гляд, чи швидче—настрій, що проґрама-мінімум є взагалі вся проґрама, 
хоч це цілком суперечило соціалістичній ідеольоґії, але тут про ідео-
льоґію пе думалось, а опиралось на ряд вимог, вироблених в инших 
умовах і призначених для инших цілей — для боротьби в межах 
капіталістичного ладу, а не революційного часу. Революція прийшла 
і по законах своєї фізиольоґії — коли можна так висловитись — по-
чала ставити питання і давати відповіді, що діалектично вели дуже 
далеко від дореволюційних понать. Сухий скелет проґрами-мінімум 
стоав собі в уаві, ак літературний спомин, а революціа творила свою 
окрему схему, свій окремий нарис проґрами. Між літературним намят-< 
ником і жпвою дійсністю заходила все більша ріжниця, що аго до я 
перетворилась в прірву. Хто не міг збагнути змісту нових понять, 
обхопити сінтетично проґраму нового життя, гой чіплявся за літера-
турний скелет проґрами - мінімум, ставав у суперечність з життям 
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і губив оріентаційну лінію. Не то що сили окремої людини, а навіть 
сили молодої партії було за-мало, щоб ідеольоґично не одставати від 
швидкого темпу життя. 

Це сталось і з нашою партією, що вся була результатом певної 
бідности нашої національної культури. Українство, як прояв культурної 
творчости, було ще за-слабим рухом, щоб втягти в себе всі вищі еле-
менти сучасної вселюдської культури і утворити вистарчаючу для 
вищої свідомости атмосферу нашого життя. Це однаково можна при-
класти до всіх наших партій, які ще до тепер не мають кріпких 
підстав свого світогляду, які ще тепер для означення своїх цілей 
мусять брати формули для ціх цілей і шляхів їх досягнення з чужо-
національних анальоґій. Українство було за-слабе, щоб своїм рухом 
і змістом наповнити всю людину, осмислити всі її потреби і стрем-
ління, через те не дивно, що воно мусіло рости неймовірно швидким 
темпом вже підчас революції, щоб не опинитись позаду життя. Зрозу-
міло, що в такому темпі мусіли дуже швидко ламатися старі поняття, 
також но черзі ламатися нові поняття, які зрештою мусіли відступати 
своє місце ще новіщим, що виростали в рухові всіх революційних 
стихій, а не лише спеціяльно-української. 

І так за три роки революції ми опинилися перед фактом, що 
старі світогляди і поняття, вироблені в передреволюційній добі, роз-
билися в щент. Програми, мислимі за старого режиму, стали просто 
смішно-незрозумілими в складній ситуації нових фактів і відносин. 

Нові відносини — нові поняття. 
У нас вони ще не зведені до якоїсь системи, до якогось хоч би 

загально-окресленого сінтезу. 
Через це я вважав за потрібне, хоч і в дуже несприятливих 

для літературної праці умовах, підійти ближче до вихідних джерел 
соціалізму, до основних питань нашої ідеольоґії. Перегляд перейденого 
шляху, льоґика фактів, льоґика революції були мені матеріялами, 
з котрих я пробую витягти консеквенції і звести їх у вищий висновок 
Літературних джерел дуже мало, особливо про те, що найбільш по-
трібно : про предпосилки й обективні дані укра їнсько ї революції, 
бо лише на цих даних і можна будувати програму реальної політики 
і реальний світогляд. 

Соціялии—єдиний, але форми прикладання, втілення його в життя, 
в ріжні природні, історичні, культурно-господарські умови є ріж ні 
остільки, що по ріжниці форм прикладання одріжняють навіть світо-
гляди і найглибші їх основи. Чи Україна е індивідуальністю? Коли 
так, то і всі проґрамові концепції соціалістичного реалізму будуть 
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індивідуальними сомостійно-цінними в собі, не подібними до инших 
концепцій, будуть — українськими на цей історичний період. 

Зайвим було б ставити це питання, бо революція ствердила це 
в високій мірі і буде стверджувати далі. 

Через те особливо важним е висвітлення основ діяльности укра-
їнських соціалістичних партій, що мусять для переведення в життя 
соціалізму керуватись конкретними індивідуальними даними україн-
ського буття: природи, основаного на ній господарства, історичними 
і культурними предпосилками, соціальною структурою то-що. Всі ці 
дані творять дужий комплекс українських предпосилок революції, 
а тому — і українського соціалізму. „ 

Український соціалізм — це в ґрунті річи не акийсь окремий 
соціалізм, а лише окрема, індив ідуальна в св іт і форма 
його приложення, котру треба означити територією 
розселення укра їнсько ї н а ц і о н а л ь н о с т и . З цього 
й випливає назва — укра їнський соціалізм. 

Ідеа і̂соцшлішіу, абстраґована від всаких місцевих обставин 
і форм, очевидно /Є є^ин а, усесвітня, інтернаціональна, що вміщає 
в собі ріжноманітности реального втілепна в ріжних країнах, між ріж-
нимн національно-культурними і господарськими типами. Ріжноманіт-
ність втіленна обєднуетьса в понятті вищої соціальної спільности — 
людськости, тому основними прикметами дла розпізпаванна форм 
соціалізму беретьса не окремі типи природи, не господарські, а людські, 
це-б-то національні типи. З природньо-господарського ногладу, можна 
б говорити про соціалізм індустріальний, аґрарний, гірсько-скотарський, 
лісовий—в залежности від ириродніх обєктів господарства , але 
вони покриваютьса вищим поннттам людини і її природньої культурної 
орґанізації по н а ц і а х, що авлаються колективними індивідуальностя-
ми людськости, це-б-то членами будучого Інтернаціоналу людськости. 

Через те витворені і витворювані системи соціялістичного світо-
гляду в певних історично-культурних і господарських умовах є части-
нами однієї ідеї соціялізму в її конкретно-життєвих виявленнях. Ріжно-
«анітність циі систем в своїй збірности і спільних, руководящих нрин-
щнах складає і дає поняття єдиного вселюдського соціялізму, гармо-
нійного в своїх частинах, а ні в якім разі не суперечного. 

Через те в кожній системі соціялістичного світогляду повинні 
чути спільними з а г а л ь н і основи і мусять бути ріж-
ними форми місцевого приложення, коли така форма не 
е лише плодом сухої теоретичности, абстраґованої від дійсного жи-
вого життя. 
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Для всякого зрозуміло, що система українського соціалізму мусить 
відцовідати цим вимогам і соціалістична партія мусить будувати свою 
проґраму з цих двох елементів: загальпо-теоретичну схему наповняти 
змістом з місцевого реального життя, бо лише цим способом будівниц-
тво життя йтиме в гармонії з людським всесвітом, з Інтернаціоналом 
людськости. Наш світогляд не повинен мати в собі елементу виклю-
чення від вселюдськости, не повинен носити в собі отрути буржуазної 
„культури", з її основною ідеею монополії , це-б-то виключности, 
ізольованости, приватно-господарського інтересу та індивідуалізму 
в його негативній формі — еґоцентризмі монополіста-визискувача. Со. 
ціялізм е неґацією ідеї монополії, а тому як не повинно бути моно-
полій для індивідуального визискувача, так само не повинно бути мо-
нополій і для колективного (пр., національного). Носителем реального 
соціалізму є нац іональн ість , але націоналізм ніколи не може 
бути змістом соціалістичної політики; через те, коли соціялісти стають 
націоналістами, вони перестають бути соціялістами, бо націоналізм 
є ідеею монополій між націями і такий націоналізм нічого нового 
не представляє — це звичайпий буржуазний націоналізм. 

Такі розумування дають змогу вірніще підійти до встановлення 
ионаття українського соціалізму, ак справді соціалістичної концепції. 
Всякі ж конструкції нроі'рамові і тактичні, оперті на конкретних 
даних нашого життя, можуть дуже відріжнягись од проґрам і тактики 
инших соціалістичних партій. Це зрозуміло, коли не забувати, що 
здійснювати соціалізм на Україні нам доводиться в аграрному госпо-
дарстві з селянством, тоді як англійським соціалістам — в індустріаль-
ному господарстві з робітництвом. Було б смішно говорити в Анґлії, 
де сільського населення 8 %, про аґрарний соціалізм і рішаючу ролю 
селанства, так ак у нас смішно говорити про рішаючу ролю пролетарі-
ату, якого у нас також не більш 8 %. 

І тому вса проі'рама і тактика у нас буде спеціфично у к р а-
ї н с ьк а. Тому й соціалізм український. 

В дальших нарисах я й пробую накреслити основні лінії укра-
їнського революційного соціалізму, щоб освітлити мету і шляхи партії 
соціалістів-революціонерів і дати можливо асну відповідь на питання 
— кудою йти ? Очевидно, всі мої відповіді будуть моїми субектив-
ними поняттями, за партійну правовірність котрих ані я, ані хто 
инший не поручиться, бо а не викладаю каноничних правил, а лише 
намагаюсь послужити, скільки маю змоги, тій праці шукання сінтезу, 
над якою повипен трудитися кожний соціяліст нашої доби. 
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Через виключно несприятливі умови для літературної праці 
прим., брак літературних джерел, матеріалів, відсутність бібліотек 

в малому провінціяльному місті і неможливість здобувати книжкп 
купном то-що) мені було дуже трудно працювати, особливо над істо-
ричною частиною, й опирати свої твердження не лише на чисто льо-
і'ичну арґументацію, а й на цитати з авторитетів, які надають пи-
сання» зверхній вигляд принадної „науковости". Я цілком не претен-
дую на науковість, бо вважаю свою працю, не вільну, очевидно, від 
хиб і суперечностей, першою спробою освітлитп ідеольоі'ичні підстави 
українського революційного соціялізму, спробою, яку мушу робити, 
як і кожний громадянин, що опинився у вирі революційної боротьби 
і мусить посильно дати собі відповідь на болючі питання. 

Я думаю, що кожний свідомий громадянин, а особливо член 
соціалістичної партії, по совісті зобовязаний, повинен проробити таку 
саму працю над собою, мар_мужність признатися до помилок, відки-
нути їх, чесно шукати теоретичного і практичного ґрунту для своєї 
діяльности. В такій праці, на мою думку, краще не раз і помилитись, 
дошукуючись нового сінтезу. НІЙ; без праці недоторкано пишатись по-
рожніми вже окаменілостами утертих шабльонових фраз, акі показують 
лише спритність в еластичному крутійстві, а нічого не дають для гро-
мадського життя. Час рішучий, неймовірно тяжкий переживає наш 
народ, і тому всі живі елементи суспільства повинні по совісті шукати 
кращих засобів боротьби за визволення України. 

Сподіваюсь, що в инших обставинах инші люде краще снрав-
лятьса з подібним завданням, ніж а. Але поки кращих обставин нема, 
а кращі люде не озиваютьса, то а й осмілююсь говорити про питання 
нашого самоозначенна. Я буду вдачний, коли доброзичлива і безсто-
ронна критика вкаже мої помилки і виаснить питанпа, яких мені 
виаснити не вдалось. 

Я вважав необхідним в цій книзі дати коротку схему загального 
історичного розвитку і теперішнього стану українського соціалістичного 
народництва, підійти також до основних теоретичних проблем соці-
алізму. але також тут обміркувати де-акі найгарачіщі нитанна нашої 
практично-революційної боротьби — наприклад, проблему влади, нро-
<'лему української державностп, передумови і само понатта соціалізації 
господарства то-що. Свідомо полишив а до другої книги, над акою 
захожуюсь працювати, такі питанна. ак національність, етика, право, 
релігія, родина в соціалістичному розумінні, як також і загальну сія-
т етичну теорію українського соціялізму. 
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Поскільки зачеплені в цій книзі питання не стоять самостійно-
відрубно від вказаних инших, постільки мені доводилось побіжно тор-
катись і їх. Також сам плян праці наміренпй на розгляд питань ок-
ремими нарпсами-бесідами, щоб їх можна було читати, як окремі статті, 
через те довелось иноді повторюватись, очевидно, на школу всієї 
архитектоніки книги. 

Я усвідомлюю собі ці хиби, але годі їх було обминути, та й не 
про архитектоніку передовсім думалось мені, а про гарячу трівожну 
дійсність на Україні, во імя елементарних прав на істнування котрої 
йде мова, а не про добірність, рафінованість форми статей. 

Це колись зроблять на дозвіллі більш щасливі і вільаі спадкоємці 
нашої доби. 

Є так, як є. М. Ш . 
Карльсбад , 

Травень-вересень 1920 року. 
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І. Загальна схема розвитку соціялістичного народ-
ництва на Україні. 

І. Два шляхи. 
В Західній Европі соціалістична ідеольоґіа уявляє більш-меньш 

однолитий світогляд, в основі котрого лежить концепція Маркса й Ен-
гельса. На цьому ґрунті стоїть „ортодоксальний марксизм-', що став 
ідеольоґичною підвалиною всіх так званих соціяль-демокрагичних пар-
тій і який на наших очах так хитається під ударами вимог революції. 
Уміркована течія марксизму, що виявляється в правих крилах всіх со-
ціяль-демократичних партій, утворилась під впливом науки Еернштейна 
і захоплює широкі маси робітництва під назвою р е в і з і о н і з м а (в Ні-
меччині), реформизма (у Франції) і т. п. Головна її риса — при-
знання в боротьбі за соціялізм лише е в о л ю ц і й н о г о методу, що 
диктується законами соціяльного розвитку цівілізованої людськости. 
Ревізіонізм — це значить перегляд наново науки Маркса, поправки 
до його висновків, на основі нових фактів науки і практики соціяльного 
розвитку. „Ортодоксальні" марксисти дуже нападають на ревізіоністів, 
але мусять признати, що й ревізіоністи є марксистами. 

Ліве крило марксизму, що одкидає: демократію, як устрій, 
партію, як будівничого нового суспільства — соціялістичного і ви-
чікування, як тактику опортунізму, а виставляє натомісць рево-
люційний синдикалізм, це-б-то боротьбу в синдикатах (робіт-
ничих спілках) за безпосередні інтереси робітництва і за соціялізм 
шляхом прямої акції (безпосередньої боротьби) в кожний момент, в усяких 
обставинах; що справу визволення робітників хоче зробити ділом самих 
робітників , не визнаючи тому парламенту й інтеліґентських партій 
— це крило також стоїть в головному на науці Маркса, хоч проте 
де-які з теоретиків синдикалізму називають його новою, вищою кон-
цепцією соціялістичного світогляду. Роспад ортодоксально - марксист-
ських партій пії впливом революції виділяє ліво-революційну кому-
ністичну течію, природа котрої є, по заявах самих комуністів, 
„еправді"-марксистською, очищеним марксизмом. 

Безчисленні соціалістичні партії в ріжних країнах Західньої Европи, 
тд ріжними назвами, з ріжною тактикою, мають переважно одну спільну 
основу — марксизм, як певну економичну і соціольоґячну концепцію. 

Инакше сталось в Східній Европі, це-б-то головно в Росії і на 
Вкраїні, де соціялізм пішов двома, ідеольоґично цілком иншами шля-
хами: 1. революційне н ар од ництв о (революційний соціалізм), 
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що хронольоґично повстало перше і панувало та панує в ідеольоґії со-
ціалістів ріжних ґруп та напрямів, і 2. м а р к с и з м, що з початку 
80 рр. XIX століття появився в Росії, потроху все більш і більш 
яабіраючи сили. 

На народницькій думці в Росії витворювались проґрами ріжних 
партій: 1. народньо-соціялістична, що найбільш затримувала 
народницькі традиції у відношенню до селянства, але стоїть на ґрунті 
еволюційного розвитку й уміркованости; 2. партія с о ц і а л і с т і в -
революціонерів , що ісповідує революцію, в тактиці приймала полі-
тичний терор і з великим гуком його виконувала, в проґрамі — соціа-
лізацію землі ще в межах капіталізму, стоачи взагалі як на ідеольо-
і'ичних предпосилках революційного народництва, так і на новіщих здо-
бутках соціалістичної науки. Партіа представлае, коли можна так ви-
словитись, ортодоксію нового революційного народництва: 3. партія 
с о ц і я л і с т і в - р е в о л ю ц і о н е р і в - м а к с і м а л і с т і в , що стояла 
за негайну революцію, вживаючи в тактиці експропріацій, аґрарного і 
політичного терору, маючи в проґрамі як соціялізацію землі, так 
і соціялізацію фабрик і заводів. ГІідчас революції радикальне крило 
соціялістів-революціонерів виділилось під назвою л івихсоціял іст ів -
революціонерів, ставши на позицію максімалізму в нових обставинах. 

На Україні в останній час перед революцією умірковане народ-
ництво представлене було партією радикально-демократич-
ною (тепер „еоціялісти-федералісти"), що по своїй проґрамі й тактиці 
пагадуе російську народньо-соціалістичну і разом кадетську партію, 
а також українською парт і єю соціяліст ів-революціо-
нерів, що підчас революції діференціювались на лівих соц.-рев. 
і центральну течію, але з переходом лівих соц.-рев. до кому-
ністів, тепер є лише одна українська партія соціялістів-революціонерів. 

В Галичині на ґрунті дуже уміркованого народництва стоїть 
україпська радикальна партія, що через тактичні непорозуміння 1919 
року розкололась, виділивши з себе нову „селянську радикальну" партію. 

Між марксизмом і народництвом знаходатьса досить великі ріж-
ниці ідеольоґичного, проґрамового і тактичного змісту, з-за чого від-
бувались і відбуваютьса гострі суперечки, йде боротьба, що відокремлює 
прихильників цих світогладів в два окремі табори. 

Стороннім людам, що дивлатьса віддалена на цю боротьбу, дуже 
тажко зрозуміти причини її і через те не меньш тажко уавити її на-
слідки. Але сам факт цієї боротьби незвичайно цікавий і вимагає 
освітленна, особливо в наш рішучий час. Українське „широке громадян-
ство" також не розуміє цього факту, годується з десятих рук ріжними 
чутками і сумнівної вартости поняттями про ідеольоґію соціалізму, 
а тому не знає, ак ставитись йому до цього великого змаганна і терта 
між двома соціалістичними таборами. Навіть широкі партійні кола 
обох напрямів знаходяться в такому ж майже стані, ворогуючи між 
собою більше по традиції, ніж з яспого переконання і усвідомлення 
ріжниць своїх партійних світоглядів та інтересів. 

Революція розбила дореволюційні ґрунуванна, вплинула на світо-
глади, в одному зблизила обидва табори, а в другому ще дальше 
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розвела, і ставить кожну ідеольоґію на іспит. Екзаменує трудовий 
народ, во імя добра якого працювала довгі роки соціялістична думка, 
творила програми, гуртувала сили. 

В дальших побіжних нарисах представлено по змозі головні пункти 
програмових і тактичних росходжень і спільностей між світоглядами, 
з точки погляду революційного соціялізму. 

2. Російське революційне народництво. 
Історично беручи, народництво, як соціалістичний світогляд, роз-

винулось в Росії під впливом західньо-европейських соціялістів-ідеа-
лістів, в першу чергу Сен-Сімона, Овена, Фурье, Прудона. Наприклад, 
погляд Сен- Сімояа на розвиток історії під взаємним впливом матеріяльно-
госнодарського і культурно-творчого факторів в своїй основній ідеї є 
спільний з провідною історіософичною ідеєю народництва, що визнає 
названі вище фактори за рушійну силу історії. Почасти і погляд Сен-
Сімона на ролю „промисловців" (робітників) і „учених- в соціальному 
житті розвинувся в народницькій науці про трудові маси і інтеліґенцію. 

Під безпосереднім впливом соціялістично-мрійницьких течій 40-х 
рр. XIX століття зародилось революційно-соціялістичне російське народ-
ництво, першими представниками котрого були ріжні де в чому, але 
подібні в загальному великі постатп А. І. Г е р ц е н а і М. А. Б а к у-
н і н а та їхнього приятеля Оґарьова. Основоположником російського 
народницького соціялізму був власне А. І. Герцен — цей незвичайно 
блискучий великий публіцист, незрівняніш стиліст, консеквентний борець 
за визволеннн трудащих і перший еміґрант-соцінліст, що дав загальний 
зарис ідеольоґії великоруського соціалізму, вказав реальний ґрунт його 
розвитку і движучі його сили. 

Після катастрофи 1848 року і перемоги реакції Герцен пережив ' 
велику духову крізу, зневірився в Европі, передбачаючи загибіль її 
тогочасної (капіталістичної) культури. Натомісць всю увагу переніс 
на Росію, яка буде творцем нової культури, фактором великого соці-
яльного відродження. Як ідеаліст по методу думання, Герцен всю 
схему утворив, виходячи з етичних міркувань. Основною ідеєю 
його була ідея „інгеліґенції", ак етичної сили відродженна, в проти-
вагу міщанству, ак ідеї компактної нікчемности, що головно містить-
са в буржуазії, але захоплює й инші 'класи. Обидві катеґорії-
антпподи—„інтеліґенціа" й „міщанство" є з авищами позаклясовими, все-
людськими, боротьба між ними — це боротьба двох культурних прин-
ціпів, з аких один — поступовість, творчість, оновленна, а другий — 
його протилежність: косність, тупість, еґоїзм, реакційність. Культура 
Зах. Европн — міщанство, аке єсть „окончательной формой ея 
цивилизаціи, ея совершеннол'Ьтіем'ь". 

Державні форми, вся цівілізація Зах. Европи, на думку Герцена, 
„не совмістньї по внутреннему своєму понятію ни сь свободой, НИ С'Ь 
равенствомг, ни сь братств о мі>, всякое осуществленіе зтихгь идей будегь 
отрицаніемь современной европейской жизни, ея смертью". Одчай 
охоплював його через те, що нема сили тепер знищити його, але 

М. ИІановал. Революційнім СОЦІ*ЛІІІМ. 2 
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тішила надія на неминучу загибіль, і він передбачав її: „одно утіпіеніе 
п остается: весьма віроятно, что будущія поколінія внродятся еще 
больше, еще больше обмелюють, обнищають умомь и сердцемь, имь 
уже и наши діла будуть недоступньї и наши мисли будуть непонятни . . . 
Какь аристократія, виродившаяся до болізненннхь кретиновь, измель-
чавшая Европа пзживеть свою бідную жизнь вь сумеркахь тупоумія. 
в'ь вялихь чуЕствахь безі. убіжденій, безь изящннхь пскусствь, безь 
мощной ІІОЗЗІИ. Слабия, хилня, глупня поколінія протянутся какь-
нибудь до взрьіва, до той или другой лавн, которая ихь иокроеть 
камеиннмь покрнвалом'ь и предасть забвенію літоппсеії." 

На зміпу цьому вмираючому міщанству йде така лава: „та лава, 
ати варварьі, зтоть новий мірь, зти Назареи, идущіе покончить дряхлое 
н безсильное и расчистнть місто свіже му и новому, ближе, нежелп ви 
думаете. Відь зто они умирають от'ь голода, оть холода, они роп-
щуть надь нашей головой и подь нашими ногами, на чердакахь п вь 
подвалахь, вь то время, какь мьі сь вами ап ргетіег, .шампанскимь 
вафли запивая', толкуемь о соціализмі." 

„Когда настанеть ихь чась — Геркуланумь и Помпея исчезнуть, 
хорошее и дурное, правий и впноватнй погибнуть рядомь. Зто будеть 
не судь, не расправа, а катаклизмь, перевороть.'' 

Герден не припускав, що переворот стане тихо, непомітно, по-
/ троху, еволюційно. Це не можливо і ні крихти не принадно. А коли б 

це було так? „Результате зтого будеть тоть,'~чтовсІмь на світі 
будеть мерзко: мелкій собственникь— худшій буржуа изь всіхь: всі 
сили, таящіяся теперь вь иногострадальной, но мощной груди проле-
тарія, изсякнуть: правда, онь не будеть умирать сь голода, да на томь 
и остановптся, ограниченннй своимь клочкомь земли или своей камор-
кой вь работничьихь казармахь. Такова перспектива мпрпаго органи-
ческаго переворота. Если ато будеть, тогда главннй потокь исторіи 
найдеть себі другое русло, онь не потеряется вь пескі її глині, 
какь Рейнь, человічество не пойдеть узкимь и грязннмь просел-
комь, — ему нацобно широкую дорогу. Для того, чтобн расчистить 
ее, оно нпчего не пожаліеть." 

Дивовижні, блискучі інтуїції, що виглядають, як пророцтва, у вся-
ких пророків мають в собі суперечностп. Є вони і в Герцена. Він 
зневірився і в європейському цролєтаріяті, що, як паросток від старого 
пня, заражається його хворобами і гине завчасу, не маючи сили роз-
винутись в могутнє самостійне здорове сотворіння. На цьому ґрунті 
розвинулась у Герцена велика віра в Росію, що є тепер здоровим вар-
варом, котрий в основах свого соціяльного побуту черпає свій ідеал, 
розвивається до його методом орґаничного росту. Виросте до соціа-
лізму і сокрушить Европу. 

Соціяльною основою побуту, що одкриває шлях до ідеалу, є об-
! щина, як та форма, що стоїть вище приватної власности міщанської 

Европи. Право кожного на землю, общинне володіння і громадське 
самоуправління — ось ті зародки, з яких іде шлях до соціялізму. від 
якого відкинулась Европа. Треба лише усунути перешкоди та перепони, 
обєдпати здорові основи наукою — і шлях розвитку до нового життя <:• 
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..Народний русскій бьітг и наука напала вь ихт, сочетаніп — паша 
сила, наша будущносхь, наше преимущество. Без'ь предрасположеннаго 
народнаго бьіта — общественная наука теряетея в соціальному бредЬ; 
безь всеобобщающей науки — народний русскій бьіть возводится вгь 
бредь славннофильства." 

Захід розвивав ідеї особистої свободи па основі приватної влас-
ности і руйнування общини. Це все привело до повного рабства про-
л е т а р і а т у . Росія зберегла право на землю, общину, але подавила 
особисту свободу. Вся задача для Росіян — розвинути особисту • 
свободу, не гублячи общинного землеволодіння і самої общини. Лишив-І 
шись з землею, з наділом, маючи самоуправу, селянство пемпнуче дійде 
і до волі, вибираючи з села до волости, з волости до округи, а там 
до земського собору. 

„Мн русскизгь соціализмомг називаємо тоть соціализм-ь, которьій 
пдет'ь от'ь земли и крестьянскаго бнта, от'ь фактическаго надала и су-
ществующаго передала полей, огь общиннаго владЬнія п общиннаго 
уиравленія — п пдет'ь вмісте сь работничьей артелью навстрічу той 
зкономической справедливости, кь которой стремится соціалпзмь 
вообще и которую подтверждаетг наука." 

От в цих фраґментах з незвичайного багацтва Герценових 
думок просвічуються вже основні лінії російського народницького ре-
волюційного соціялізму, що написав в книзі життя Росії такі блискучі 
сторінки боротьби за землю і волю! Очевидно, з розвитком науки 
і життя ідеольоґія збогачувалась, особливо під впливом де-якпх без-
сумнівних ярав із науки Маркса, і дійшла до степені того гармоній-
ного світогляду, що загально називається російським революційним 
соціалізмом. 

Ідеями Герцена заплоднене життя, думання і творчість кращих 
борців за визволення праці в Росії, але вони не лишились без впливу 
і на розвиток української соціяльно-політкчиої думки, що буде нам 
ясніще при дальшому викладі. 

М. А. Б а к у н і н, маючи однакові з Герценом соціяльно-фільо-
софичні погляди і однаково розуміючи завдання Росії, пішов де-в-чому 
значно далі, поширивши оздоровлюючу ролю Росії на все славяпство 
і глибше розвинувши основи федералізму, правильно поставивши і рі-
шивши національну проблему. Погляди на національну справу Герцена 
і Бакуніна, розроблені льоґично, широко і майже вичерпуюче в прило-
женні до України Драгомановпм, стали непохитною основою українсь-
кого руху взагалі і українського революційного соціялізму зокрема. 
Але „бездержавпнцтво" Бакуніна привело його в соціяльно-політичному 
і економичному напрямі до анархизму, який тепер не вважається, як 
то було раніш, за „бездержавницьку" школу соціялізму, а за окрему 
соціольоґичну концепцію, з якою соціялізм стоїть в непримиримій су-
перечности. Тому ми не втягаємо Бакуніна в число представни-
к і в революційного народництва, хоч він і був одним з його осново-
положників і довший час куміром соціяльно-революційної російсь-
кої й української інтеліґенції, як і „богом революції і руйнування" 

2* 
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в Зах. Европі. Спільність поглядів Бакуніяа і Герцена що-до руського ] 
соціялізму виявляється дуже часто в його писаннях. Напр.: 

„Что нужно народу? На аго „Колоколь" вь 1862 году отві-
ча.ть п отвічаль превосходно: „Народу нужиа земля н воля!" Больше ! 
ничего. ЬІо посмотрпмь, что заключается вь атихь словахь. Народі' 
нужна земля, вся земля; значить, вадо разорить, ограбить и унич-
тожить дворянство, и теперь ужь не только одно дворянство, но н ту 

і довольно значительную часть купечества и кулаковь изь народа, ко-
и торьіе, пользуясь новими льготаии, вь свою очередь стали поміщи-

ками, столь же ненавпстннми п чуть лп еще не боліє притіснителями 
для народа, чімь поміщики стародавпіе. Народу нужна воля, н а с т о- < 
я щ а я, полная воля; значить, надо уничтожить чпновннчество и все 
войско. Значить надо уничтожить государство, а безь государства 5 

и государь невозможень". („Наука и насущное революціонное діло.") З 
„Если єсть государство, то непремінно єсть господство, слідо- 1 

вательно и рабство; государство безь рабства, открьітаго или маски-
рованнаго, немислимо — воть почему ми враги государства" („Госуд. 
и Анархія"). 

Ідеал соціальної революції, па думку Бакуніна, є загальпим для . 
трудових вас, що розвиваються до цієї свідомости шляхом свого внут- •] 
рішнього розвитку, спадкової передачі з роду в рід свого досвіду, ї 
бажань, мрій. Руський (московський) народ має в собі позитивні і не-
ґативні риси, які розвинулись історично і сприяють та й гальмують 
наближення соціальної революції. 

Позитивні риси такі: 
„Первая и главная черта, ато—всенародное убіжденіе, что земля. ! 

вся земля, принадлежоть народу, орошающему ее своимь потомь н оп-
лодотворяющему ее собственноручннмь трудомь. Вторая, столь же І 
крупная, черта — что право на пользованіе ею принадлежить не 
лицу, а цілой общині, міру, разділяющему ее временно между ли-
цами. Третья черта, одинаковой важности сь двумя предидущимп, ато 
— фіазі - абсолютная автономія, общинпое самоуправленіе, и, вслід- і 
ствіи того, рішительно враждебное отцошеніе общини кь госу-
дарству." 

За пеґативві риси народу Бакунін вважає .,патріархальносте об- : 
шини" й „мірской деспотизм", „богопочитаніе царя" та „замкнутость , 
общинь, уединеніе п разьединеніе крестьянскихь містннхь міровь", за ! 
боротьбу з котрими мусить взятись революційна інтеліґенція шляхом 
пропаґанди. 

В цих коротеньких уривках цілий Бакунін, соціаліст — анархіст, 
московський народник — бунтарь. Недарма знамепптий рух 1873—76 
років „в народ" був цілковито під прапором бакунізму! 

Инші великі російські народники вже лише розвивали основн 
народництва, дані Герценом і Бакуніним, пристосовуючись до великих 
наукових течій заходу — дарвінізму, спеисеріянства, марксизму, за-
галом „матеріялізму" свого рода. 

Без спеціяльної вже віри в „загибіль Евроїш", але з вірою в об-
щину, як економпчно-льоґпчну ступінь до соціалізму, виступив 
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Н. Г. Ч е р н и ш е в с ь к и іі на поле громадської .діяльності! і зали-
шив незабутню память по собі, як перший теоретик-економист ро- і 
сійського соціялістичного народництва. Двіт його таланту і діяльності! 
був знищений немплосердно-жорстокпм поводженням з ним російського 
уряду, що знищив Чернишевського каторгою в Сібіру, але цей могут-
пій розум дав напрям російській соціалістичній думці на довгий ряд 
років. Він не мав Герценової віри з загпбіль Европи, мислив розви-
ток Росії в капіталістичному напрямі, коли основи народнього соціяль- 1 
ного побуту не будуть прийняті за принціп соціальної політики. І 
Община земельна і артіль робоча були базою соціалістичного росту, 
„союзного внробпицгва", а тому Росія може піти своїм окремим шляхом. 

^іНа тій самій базі — общині стояли обидва головні провідники револю-
ційного народництва П. Л. Лавров і Н. К. Міхайловський, що були 
на чолі соціалістичного руху в Росії майже по чотирі десятки років 
і зійшли на той світ на порозі XX столітта (перший 1900, а другий 
1904 року), Лавров, як фільософ-революціонер і емігрант, а Міхай-
ловський, ак легальний критик-публіцнст і соціольої'. 

Головно в творчостп П. Лаврова, не звязаного російськими умо-
вами життя, з найбільшою повністю виявилась орпґінальпа система 
революційного соціялізму, ставши основою соціальної фільософії ново-
часннх соціалісті в-революціонерів Росії. Багато де-в-чому поділаючп 
погладп Маркса па абстрактну природу капіталістичних відносин, 
Лавров цілком розійшовса в розумінні соціольоґичпої сторопи капіта-
лізму, його розвитку, його зпачінна в питанні „підготовки соціялізму". 
Знаменита „теорія можливостей в історії ' П. Лаврова стала підставою 
окремого революційного, а не матеріалістичного розуміння історії' 
з його ідеалом збільшенпя солідарности людей і розвитку крптич-
пої думки. 

Ідеа вселюдської солідарности винвплась протагом історії в кольо-
са.іьних зуспллах досагти універсальности, всесвітньої загальносте 
Ми знасмо великий ф і л ь о с о ф и ч н п й універсалізм, що змагався , 
і змагастьса дати одну думку про світ, але він розбивається завжди 
иншимп стремліннямп, що відбивають індивідуалізм розуміння через ба-
гато причин. Фільософпчний універсалізм і досі не став пануючою все-
людською силою. Так само р е л і ґ і й н и й у н і в е р с а л і з м зма-
гався утворити своє царство, підпорядкувати ріжпоманітні інтереси 
людськости собі, але ці інтереси — моральні, наукові, матеріальні, 
і права особи людської не дозволили релігії опанувати людськість. 
Так само політичний ун іверсал і зм намагався підпорадкувати 
увесь світ багатьома спробами збудування всесвітньої держави, але 
право особи, право трудових класів було і є індивідуалізуючою силою, 
що проривалась па зверх, руйнуючи великі спроби. 

Вса історїа повна змагань до універсалізму, але згадані ідеали 
загальности не обхоплюють всіх сторін людської діальности і інтере-
сів, тому у всаке універсалістичне змаганна вриваютьса ці інтереси — 
права особи, моральні, наукові, матеріальні то-що, стають у велику 
суперечність, викликають великі індивідуалізуючі течії, котрі руй-
нують згодом велику схему універсалізму, вселюдськосте. 
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І власне в нашу добу, як результат всієї попередньої історії, 
встає нова концепція загальности — с о ц і я л і з м, що дає міцний 
ґрунт під всю будівлю, як і саму будівлю: м а т е р і я л ь н о - е к о н о -
мичний у н і в е р с а л і з м відкрив єдину велику міцну спільність 
між людьми — труд, що утворює всі вартости, із-за яких змагаються 
всі особп людські. Загальности буде досягнуто, коли труд стане істот-
ністю кожної людини. Визволення труда дає ґрунт для пол ітично ї 

? спільносте всіх, він усуває панування клясів і дає доступ до рівен-
I ства всіх; те саме для спільності! моральної, культурної, фільо-
софичної. 

Соціял і зм є сінтезою всіх великих універсалістпчнпх стрем-
лінь людськостп. Він усовує всі суперечности, котрі розбивали раніш 
всяку універсальність, і дає найвищу, найкращу спільність обох основ-
них ідей історичного розвитку: розвитку особи і розвитку СОЛІДар-
НОСТІІ між особами людськими. (Див. П. Лавро вт.: Исгорія, соціалпзмь 
и русское движеніе, Женева, 1893). Ставлючи в центрі історичної 
творчости людину з розвинутою критичною думкою, людину, що має 
метою критичну переробку культури, Лавров через те саме не визнавав 
якогось залізного закону історії, якоїсь її вищої намірености і монізму. 
„Фактическій ходь исторіи еще не доказиваеть невозможностп 
пного пути" („Государ, алементь вь будущемь обществі"). 

„Теорія можливостей" є корінем всіх історіософнчних ідей Лав-
рова. Ця теорія вказує на брак повного знання у людипи, а 
тому ніколи людське знання не буде останньою інстанцією повного 
самоозначенпя людини; лише стремліпня всіх людей разом одкри-
вають нові горизонти для самоозначеиня людипи, а тому ідея со лі-
д а р н о с т п є найзагальніщою при всіх фазах розвитку у всіх паро-
дів на землі, вона є ідеею дійсного поступу, що сам в собі 
е гармоничним сінтезо» всіх стремлінь людини в дану історичну добу. 

„Борцьі за ирогрессь вт. каждую апоху иміли иередь собою 
иния задачп. Но всегда п везді ати задачі!, правильно попятняг 
вміли одпнаковую сущность. 9та сущность ваключалась вь слідующемь: 
пзмінить форми распреділенія общественнихь силь, преимуіцест-
в е н н о - ж е форми р а с п р е д і л е н і я богатства , согласно 
существующимь условіямь производства и обміна, пользуясь сущест-
вующимп обичаями п юридическимн формами общественной орґанизаціи, 
беря вь соображепіе различньїя з а в о е в а н і я мисли н а у ч н о й, 
построенія мисли философской. типи мисли художествевной, идеали 
мисли нравственной : совершить ати изміненія вь направленій 
напбольшаго усиленія и расширенія общественной солпдар-
ности п наибольшаго роста общественнаго созпа-
нія ; наконець, закріпить совершившіяся изміненія политическими 
формами, наиболіе гармоничними сь совершпвшпмся переворотом .̂, 
идеальними продуктами науки, философіи, искусства, наплучше оправ-
дивающпми ато изміненіе, и воплощеніемь вь жизни н р а в с т в е н -
н и х ь идеаловь, наиболіе соотвітствующихь здоровимь потреб-
ностямь человіка" („Теорія и практика прогресса", друк. 1881 р.). 
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Ідея змагання до солідарности людей проходить червоною нит-
кою через всю творчість цього знаменитого мислителя і борця, в неї 
він вкладає ріжноманітні елементи звазку, що виявляється в суспіль-
стві в формі звязку по з в и ч а ю, по часовому афекту й віру-
ванню, по обміркованій меті, по моральній повинности 
і по економичному інтересу. 

І от власне наукою цього сінтетичного звязку є соціялізм, як 
вищий результат всієї історії. Через те йому обовязана служити 
кожна людина. 

Що-до Росії, Лавров визнавав її спеціальні особлпвости, з яких 
головна — самодержавіе і політичне рабство, проти якого треба було 
вперше боротись, щоб росчистити шлях для пляномірної соціяльної 
творчости трудових класів. Розуміється, основа русського побуту — 
община була вихідною точкою для розвитку солідарних форм все-
людськости. 

Наука цього найвидатніщого фільософа історії, соціялізму і ре-
волюції в Росії ще й до нині не стала загальним придбанням суспіль-
ства, бо навіть творів його ще не зібрано до купи і не видано в за-
гально-пристунній кількости, але величезний вплив його на розвиток 
ідей революційного соціялізму безсумнівний. 

Творчість Н. К. Міхайловського була теоретичним завершеннам 
революційного критичного народництва, останнім блискучим підкрес-
ленннм основних ідей: гармоничного розвитку критично-думаючої особи, 
найбільшої суми щаста дла найбільшого чпсла людей, повсакчасної 
боротьби проти капіталізму, ствердженна особливого шляху Росії від 
общини до соціялізму, минуючи капіталістичну фазу, боротьби за добро 
конкретної людини і народне добро, це-б-то за найвищий розвиток 
індивіїуальности. 

З Міхайловським зійшов з історичної сцени останній великий 
народник XIX віку. Історичний розвиток Росії по шляху капіталізму 
і руйнування общини став фактом, який потряс всю будову р о-
с ійського революційного соціалізму, що дійшов майже до теоре-
тичної катастрофи під впливом модерних європейських соціалістичних 
доктрин, головно — марксизму. 

З початку 80-х рр. минулого столітта марксистська критика 
вийшла з нетрів самого народництва (його чорнопередільської течії) 
і по закону контрасту, покути за помилки в практичній боротьбі, на-
пала на всю будівлю теорії і віри, одкидаючи разом з „общиною" і 
і „особливим шлахом" всі фільософпчні предпосилки революційного і 
соціалізму, переймаючи натомісць нову концепцію — марксизм в його 
чисто-европейській ортодоксально-німецькій формі. 

Марксизм хотів викинути разом з руським соціалізмом і р е- , 
в о л ю ц і й н и й соціалізм. Критика народництва з боку марксистів 
„ґрупи визволенна праці" (Плеханов, Аксельрод, В. Засулічева й ипші) 
займає^три десатиліття , але післа ідейної крізи 90-х рр. ре-
волюційне народництво вийшло теоретично скріпленим, очищеним до 
певної міри від „російства" (відкинуто „особливий шлнх", а залишено І 
общину в новому її розумінні), ВИЙШЛО В формі революційного соці-
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ялізму, під прапором якого виступила обеднана, скріплена всеросійська 
партія соціялістів-революціонерів, що покрила себе невмірущою славою в 
боротьбі за революцію в роках 1902—1908, ставши героєм першої російсь-
кої революції 1905—1906 року. Нове революційне народництво, 
теоретичним виразником котрого став Віктор Чернов, взявши головні 
теоретично-фільософпчні предпосилки критичного народництва Лаврова 
і Мі хай донського, сінтезувадо з ними здобутки новіщої соціалістичної 
думки, разом з тим продовжило традиції „Народньої Волі" в практич-
ній діяльності! і терористичній боротьбі з російським самодержавіем. 
Вагу, побіди і поразки першої революції 1905—1906 року воно ви-
несло на своїх плечах, пережило знов велику моральну крізу під вили-
вом нового фактора — участи в революції пе лише нодвижників-
героїв, а широких мас і нових одиниць з міщанською психольоґіею. 
Одначе весь рух руського соціалізму мав свій оригінальний прапор — 
соц іял і зац ію землі , який підняв і поставив на півживому 
трупі общини, що марніла й падала на сплах під незвичайними ударами 
російської буржуазії, котра своєю „земельною реформою" 1906- 10 
року завдала общині тяжкого удару, це-б-то удару русському соці-
алізмові, від чого революційний соціалізм зрештою пе по-
страждав. 

Перед нашими очима відбулась дивовижна метаморфоза. 
Революційний соціалізм став переможцем над самодержавіем ка-

піталізму, але волею судг.би революцій вийшла з-під послуху росій-
ських революційних соціалістів, які віддали пальму першенства 
в руки так ворожих їм марксист ів , що завжди були втіленням 
неґації самої русі,кости соціалізму в Росії. Нове соціяльно-револю-
ційне покоління Росії, витративши сили на першій революції, не-
змогло взати провід в другій головно через те, що воно не змогло 
стати на висоті історичної задачі нашого часу, пе змогло зробити тієї 
сінтезп, аку так ґеніяльно вказував II. Л. .Іавров. Воно заразилось, 
вії; гпилизпи марксистського меньшевизму, проти якого весь час боро-
лось, і цим самим передало прапор в руки здорової течії пе в своїх 
власних рядах (максімалізму), а в рядах марксистів (большевизму). 
Ідейне і практичне надбання русського революційного народництва 
перейшло цілком, як велика спадщина, в руки не найславніщого, а до-
стойного. 

Найславніщпй лежить втомлений, розбитий, багатий своїми споми-
нами і надбаннями, своїм скарбом неоцінно-великим, а прийшов спад-і 
коємець малий числом, але достойний духом великого покійника, і пе-
рейняв скарб революції в свої руки. ІІараліліованіїй творець скарбу, 
лежить осторонь. Так часто творець стає меньшим від свого твору.; 

„Соціялісти-революціонери", бувші терористи, подвижники і герої, 
виявляють дрібні остатки колишнього завзяття на службі . . . російсьиій 
реакції, тим ґенералам, яких вони так безпощадно колись нищили, а 
вихоплений в їх з рук червопий прапор революції гордовито має 
в руках їхніх недавніх антаї'оністів і противників. Чи довго буде про-
довжуватись летаргія російського революційного народництва — ска-



зати трудно, але що воно сильне своєю внутрішньою силою і вийде 
на верх — для мене особисто безсумнівно. 

Соціялісти-революціонерп, що орґанізувалпсь в одну партію десь 
в 1901 році, довго шукали твердих основ своєї ідеольоґії, але як це їм 
було тяжко, видно з того, як вироблялась проґрама: перший проект, 
зложений редакцією „Революціонной Россіп'- в січні 1903 року, був 
прийнятий на партійному з'їзді в січні 1906 року, коли діяльність партії, 
головно орґанізаційна і терористична, була в зеніті, бо за відкриттям 
зрада Азефа (1908 р.) моральна кріза спараліжувала партію. Підпра- , 
вившись морально, партія пе встигла розгорнути свої сили, війна зру-
йнувала все: партійний провід був за кордоном. Провідник партії 
В. Чернов і його товариші стали на „ціммервальдську" позицію і разом 
з большевиками підписували голосні маніфести проти війни. Коли ж 
прийшла революція, партія, висунувши свій ґенеральний льозунґ соція-
лізації землі, не змогла його перевести: коаліція з буржуазією спричи-
нилась до того, що червоний прапор з~"рук Чернова перейшов до , 
Леніна. Давня ворожнеча народппків з марксистами відомстилась: Чер-
нов і його партія в революційпо-большевпцькій Росії опинились на 
пелєґальпому становищі, як „дрібна буржуазія". 

Ліві соціялісти-революціонерп, що йшли разом з большевиками і 
вели за собою селянство, виробили закон про соціалізацію землі, який 
бук ніднпсанпй . . . Леніним. Незадоволені політикою большевнків, 
особливо Бресг-Литовськпм миром, вони підняли проти большевнків 
повстапня, але воно не вдалось. Після того всі соціялісти-револю-
ціонерп попали на пелєґальне становище, а де-які пішли в Каиосу — лє-
ґалізувались в комуністичній партії. Постійні провідники революцій-
ного руху в Росії, представники найліпших, найбільш героїчних традицій 
її, — воші опинились зпов на нелєґальнім становищі і з старовірським 
фанатизмом повторюють льозунґи з своєї. дореволюційної нроґрами-мі-
німум: соціялізація землі, демократія, федерація, не Гарантуючи свосю 
тактикою переведепна цих льозунґів в жнтта. Тим часом большевнки 
ведуть боротьбу з капіталом, ту боротьбу, аку проповідувало старе ре-
волюційне народництво, проти якої орудував російський марксизм, що і 
вбився в колодочки на критиці революційности, „науково" доводючп, 
що революція в Росії мусить бути, по закону історичної діялєктикп, 
лише буржуазною. Революційне народництво непримиримо стояло 
за с о ц і а л ь н у революцію і . . . соціальну революцію повела рево- , 
люційна течія марксистів, що народилась на грані XX віку і була 
молодшою, ніж народництво і ІІІЖ правовірний марксизм. 

Секрет успіху революційних марксистів, на мою думку, в тім, 
що_вони перейняли кращу частину' з тактики революційного народ-
ництва, але приточивши її механично до марксистської ідеольоґ і ї , 
заложпли під себе цим самим міну неуспіху. Неприродне поєднаннн 
двох нерідних між собою річей помстнтьса в будучім на большевиках: 
вони або впадуть або . . . стануть і по ідеольоґії революційними народ-
никами. Це дуже парадоксальна дла наших часів думка, але, а споді-
ваюсь, до неї мимоволі можна прийти, уважніще оцінивши де-які но-
віші факти з історії великої революції в Росії. В питанні про селян-
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ство — в проґрамі, і про терор — в тактиці большевики стали па 
ту позицію, де були соціялісти-революціонери; в питанні про рево-
люцію, про боротьбу проти капіталізму, не зважаючи на діалектику 
історії і розвиток иродукційних сил, большевики взяли курс револю-
ційно-народницький, використавши таким чином: культурно-революційну 
традицію російської соціялістичної боротьби, „соціалізацією землі" повели 
за собою селянство, в терорі дали вихід всій кольосальній револю-
ційній енерґії, під напором котрої увесь час двигтіла російська земля. 
Культурно-психольоґичне надбання революційного народництва опану-
вали большевики і виросли до влади. Розумієтьса, вони не стали 
російськими народниками, але що вони намагаються асимілювати марксизм 
у народництві — це факт очевидний. Які будуть результати цього, 
ще трудно сказати, але, коли большевицька ідеольоґія стане вже рево-
люційно-народницьким марксизмом або марксистським революційним 
народництвом — вони можуть впити переможцями. 

3. Українське  народництво. 
а) Т. Г. Ш е в ч е н к о . 

Коріння українського революційного народництва розгалужене в до-
волі ясній поетично-ліричній концепції нової правди Тараса Шев-
ченка. Народництво Шевченка виросло з реальних обставин Його 
життя, ако селашша-кріпака. Цим майже все сказано, але коли б 
нам хотілось шукати ідеольоґпчнпх впливів, то вони знаходиться в кн-
рпло-мефодіевському брацтві, це-б-то в українському славянофильстві, 
аке найасніще представлаетьса лише з політичного боку, ак певна 
система славанського федералізму. Инші сторони світогляду брацтва 
представляються неясно: визволення селян з кріпацтва не було харак-
теристичною прикметою їх проґрамп, бо тоді про це говорили всі хоч 
крихту поступові інтеліґенти. 

Вся поетична діяльність Шевченка була боротьбою за національ-
ну індивідуальність, як форму народньої свободи. Всі еоціяльні нещастя 
українського народу пояснялись, як результат національної неволі, а 
тому ідеал свободи мусів формуватись і вирости з спеціфічно-місцевих, 
національних обставин. Боротьба шевченківців була гарячою 
і в першу чергу за вихід з тюрми, а не за те, що робити після 
цього виходу, за національне визволення, а не за певний соціальний 
устрій, про котрий мислнлось елементарно — скасуванна кріпацтва. 
Найбільш далеко дивився сам Шевченко, що інстинктом селанина чув 
соціальну правду тонше й глибше. 

Ми в учених сучасників його не зустріваемо асної думки про землю, 
ак загальне добро. І лише Шевченко асно сказав, звертаючись до 
панів життя: 

По якому правдивому І 
Святому закону 
І землею, в с і м д а п о ю , 
І сердешним людом ч 
Торгуєте ? 
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Думка про землю, як загальне всенародне добре, а не приватну 
власність, — де було першою могучою підвалиною Шевченкового світо-
гляду. Ми зустрінемо поетичну формулу про „братолюбіє", „едино-
мисліе" і т. и. в „молитвах" Шевченка на згин царів і панів та на 
збудування царства робочих рук. 

А коли попадається такий штрих, що виявляє бажання 
Добро певне з братом певним 
С п о ж и т ь н е д і л и т и , 

то можна закреслити Шевченків світогляд, як соціялістичнпй. 
Поетична форма його думок, по самій своїй зовнішній одежі, не раз 
давала нагоду до грубо-тенденційних кривотолків, якими, справді, зай-
малися иноді дрібні люде. Вихопивши фразу: „а в степах Украйни, 
дай то, Боже милий, блисне булава" любитель поясняти авторитетні 
джерела скаже, що Шевченко був релігійний любитель попів і 
гетьманець (по теперішпьому розумінню — монархист, хоч українська 
історична гетьманщина, опріч модерної 1918 р., ніколи не була монар-
хпчною а ні по формі, ні по суті). Шевченкові, як поетові, служили 
всі форми, епітети, метафори живої мовп для виразу своїх думок; тому 
не по етимольоґпчно-льоі'ичній формі, а по психольоґичній правді його 
образів треба брати думки Шевченка. Вся його нсихольоґичиа при-
рода, соціяльно-революційнпй патос, свідчить про те, що Шевченко 
був сопіялістом-поетом. Так його й треба брати, а не льоґично-
доґматпчно, та ще й на основі доґматів одної якоїсь соціалістичної 
школи, як то зробив Драгоманов, що підійшов до Шевченка з крите-
ріями переважно марксистського соціалізму і на підставі того, що Шев-
ченко не був знайомий з європейськими соціялістичними письменниками 
та що Україна була чисто аґрарним краєм, без розвинених міст і майже 
без найманої праці, без конституційного ладу, через що не могло, 
мовляв, навіть виникнути соціалістичного думания — па підставі цих 
формальних доґматично-однобічнпх прикмет назвав Шевченка пе соціа-
лістом („Громада," збірка 4, ст. 156. Женева, 1879 року). 

Розуміється, Шевченко був людиною свого осередку, часу, пев-
них політичних, соціальних, громадських, культурних і національних 
обставин; опріч того, він був поет, що користувався мовою образів 
і метафор, які словеспо-етимольоґично мають один зміст, а ідейно-
фільософпчно зовсім другий, але помпмо того ідейно-фільософичнпп 
ґрунт Шевченкової поезії — соціальна революція, з незвичайно 
високим патосом особистої, громадської і національної свободи, респуб-
лпканством, демократією, разом з тим з патосом громадської людської 
солідарносте і брацтва, на ґрунті спільного володіння землею і спіль-
ного споживання дібр без розділу. Це все разом для його і для 
нашого часу дає поняття соціялістично-революційного стремліпна хоч 
би іі в аґрарніи Україні, хоч би п на ґрунті не найманої праці, а тру-
дового господарства. 

Дла нашого часу це вже, мабуть, зрозуміла думка, що соціалізм 
не є кільцем з ланцюга марксистської старої діалектики, яка вважала, 
то соціалізм ніде, ніяк не може появитись пначе, як після перейде-
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яого щабля велпко-індустріальпого розвитку. Це марксизм так думав, 
що історичний розвиток мусить перейти через певні фази труда раб-
ського, кріпацького, вільно-наймитського для того, щоб діалектично на-
близилось визволення праці і настав соціялізм. Знаменита фраза Ен-
ґельса, що „без античного рабства не було б і сучас-
ного соціялізм у", одкривас нам істотність марксистського розуміння 
історії, як якогось телеольоі'пчного процесу, що мас обовязково скрізь 
одбутися однаково, обовязково перейти через стадії рабства, кріпацтва, 
вільно-наймпцтва, приватної власностп, щоб обовязково прийти через 
пролєтарізацію до концентрації капіталу, нарешті до соціалістичної ре-
волюції ; що перед цим як і будуть революції, повстання селян і робіт-
ників, то вони будуть неминуче буржуазні, що соціялісти па це по-
винні дивитись, як на історичну необхідність і т. д.! 

Цей погляд е лише доктриною однієї з течій соціялізму, одного 
марксизму, та й то не всього, а лише ортодоксального марксизму 
Маркса, Енгельса, Кауцького й їхніх епіі'онів. Марксизм Леніна вже не 
жде обовязкових стадій . . . В цьому кожний переконається хоч би 
з факту оповіщення „киргизької радянської республики", в якій ще 
папує пів-мандрівне скотарство, а пема ніякого промислового пролета-
ріату, нема й не було „конституцій", ледве починає заводитись хлібо-
робство . . . А бухарська респубдика, а совітська Персія, а аґрарна 
соціалістична Грузіи, Вірменіа, Україна, Московщина ? . . . 

Коли згадати соціалістичні концепції старого світу, в законо-
давстві Мойсея, в пророцькпх мріях Ісаї, Яреми, Амоса, в дивовижиій 
концепції Платона, в блискучій утопії Мора, в фантазії Кампанелі, 
в концепціах Мореллі і Маблі, то чп не покипути разом думку, що 
ті фантазії в аґрарних краах, в трудовій (колись) Палестині, в раб-
ській Греції, в феодально-кріиацькпх краах середновічча і ближчого 
часу не мали жадного ґрунту, бо там, мовлав, не було вільно-най-
мпцької праці, великої індустрії і спеціальної політики фінансового 
капіталу; що рабство й кріпацтво були там „необхідними" фазами роз-
витку капіталізму; що соціалізм може прийти лише після останньої 
фази — концентрації промислового велико-впробницького капіталу: 
що ті давні спроби й мрії про соціялізм є лише дрібно-буржуазна 
шкідлива реакція, котра, на випадок удачі, могла б перешкодити роз-
цвітові капіталізму (а це значить — можливости соціялізму) в XIX 
столітті ? Одне лише слід зауважити, що хоч античне рабство й було 
„необхідною передумовою" сучасного соціялізму, але остання концен-
трація не передбачала ще одної фази капіталізму — фінансової, 
імперіалістичної! По марксистській концепції, всі історичні нещастя 
трудового люду ніби були потрібні для того, щоб прийшов-таки соція-
лізм. Двигачамп цього процесу були, очевидно, по-марксистському, не 
соціялісти-мрійники, а капіталісти всіх минулих віків, що навмисне ро-
били рабство й кріпацтво для того, щоб був „сучасний соціалізм^; 
Очевидно, вони це робили не навмисне, ак ненавмисне роблать і су* 
часні капіталісти, що гребуть, деруть, нищать трудовий люд, а це все .. 
веде до соціалізму ? Не будь його — чп буде соціалізм ? Не правда! 
Ортодоксальний марксизм не цілком опанував був голову Драгоманова. і 



29 — 

але що вій там мав доволі ясне місце, хоч і не завжди, показує по-
гляд Драгоманова па Шевченка. 

Ми рішучо не поділяємо цього погляду, бо вважаємо, що соція-
лізм, як концепція спільної праці, спільної власності!, може з'являтися 
в усіх країнах, в усі фази їх розвитку і що „демократія", „наймана 
праця", або необхідність заздалегіднього рабства чи кріпацтва зовсім 
ие необхідні для приходу соціялізму. За це говорить і вся історія. 
В аґрарно-кріпацькій Україні могла вже давно з'явитись соціялістична 
думка, коли б Україна не була така некультурно-темна, затуркана, , 
забита... І Шевченко, як революціонер-селянин-кріпак, говорячи про 
в с і м д а н у землю, мріючи про споживання добра без розділу, 
про волю людини і громади, про солідарність і спільність, закликаючи 
до повстання проти царів, панів, попів і т. д., був обєктивно першим 
великим соціялістом-рєволюціонером України, хоч ще, може, й не чув 
слова „соціалізм". Не в словах річ, а в ідеях, в змісті тих соціяльно-
громадськпх стремлінь, що споконвіку живуть в душах пригнобленого, 
грабованого, насилуваного трудового люду, що не знав слова „соціа-
лізм", але знав, що треба волі й усунення визиску праці. Хто кон-
секвентно думає чи мріє про визволення особи людської від гпіту, 
а її праці від визиску, той і є соціаліст, хоч би він стояв на 
низькій степені розвитку, не вмів літературно формулювати своїх думок 
і виробляти по-вченому величезні і докладні проекти нової суспільної 
орґавізації. Я певен, що міліони теперішніх велико-індустріяльних ро-
бітників, що по 10 років перебувають в соціалістичних партіях, не 
лише робітників, а й багатьох інтеліґентів. не зуміють вам кон-
кретно і десятка думок звязати до купи про соціялізм — про земельпу 
програму або фінансово-господарську організацію то вже напевно — 
а проте ви їх будете вважати за соціялістів, коли вони вам скажуть, 
що хочуть зробити, хоч і не знають як, новий суспільний лад з спіль-
ною власністю і снільпою продукцією. 

Чи в Киргизії, чи Персії, на Україні, в Галичині, чи в Ані'лі'і 
і Франції — де хочете, але коли ви хочете: скасувати всі монополії 
всіх визискувачів, це-б-то скасувати право приватної власности на землю, 
добра природи і засоби продукції, встановити рівне право кожного на 
добра ирироди, повне право на продукт праці, і саму працю 
постараєтесь організувати на можливо раціональніщих, екопомніщих гур-
тових умовах, це-б-то по приціпу поділу праці, — то це й єсть соціялізм. 
І вія мисливий скрізь, на всяких стадіях господарського розвитку, 
при умові певної стадії, культурного розвитку, це-б-то свідомости, 
що старий лад є негарний, некорисний. Поділ праці, як єдиний спосіб 
обєднання людей, істнуе і в дуже примітивних господарських відноси-
нах, навіть в Скотарстві, отже, на мою думку, може тепер бути і кир-
гизька соціялістична республіка, як могла бути давно українська со-
ціалістична республіка: для цього погрібна одна необхідна пе-
редумова — свідомість трудового люду, що це краще. 

Я ще п'є раз буду зупинятись на цій думці в дальшому викладі, 
а тому на цьому місці зазначаю всю неправильність думки Драгоманова 
про Шевченка, яко не соціяліста. Арґументація Драгоманова випливає 
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з джерел марксистських, і він, хоч і не марксист, збився з правильної 
дороги в своєму погляді на першого великого українського соціаліста-
народника і революціонера Шевченка. Шевченко, з його загальним 
світоглядом, темпераментом, патосом, соціяльно-громадською свободо-
і правдолюбністю, національно-політичнпм самостійництвом, раціоналіз-
мом, непогамовапим почуттям бунту, помсти і революції протп гнобите-
лів, в наш час напевно був би в рядах найкрайніщої лівої соція-
лістичної партії і на ділі доказав би, за яку справу він стоїть! У Шев-
ченка, як поета 40—50-х років минулого століття, не треба шукати 
ясної соціялістично-революційної проґрами, бо такої проґрами тоді 
взагал і не було, а треба шукати те, що є: великого соціялістично-
революційного духу. 

І цей дух водотрпском бє з кожної сторінки незабутнього „Кобзаря" 
і ніколи не перестане бити, доки на світі буде неволя і визиск праці. 
І Шевченко тим і могучий, що знаходить завжди відгук в найшпрших т р у-
дових масах, а не в якихсь инакших. Спитайте свідомого україн-
ського селянина і робітника, що він думає про Шевченка, то він вам тепер 
скаже, що Шевченко увесь з трудовим людом, з реальним, трохи забо-
бонним, малограмотним, навіть, релігійним трудовим живим народом. Народ 
не скаже, що Шевченко не соціаліст, хоч в його й нема проґрами соція-
лізації землі та знаряддів продукції, але кожний, хто думає про цю 
соціалізацію, про знищення капіталізму і влади визискувачів, кожний 
таки скаже: Шевченко мій! Шевченко не казав, що він соціаліст, але 
на основі того, що він казав, ніхто не скаже, що він не соціяліст.. А 

Світогляд Шевченка був і є тією моторовою, рушійною силою, 
що дає революційно-соціяльні імпульси, що спонукає думати про со-
ціальну правду дла трудащих і вимагає бунту проти гнобителів ви-, 
зпскувачів, а тому можна вже а ргіогі сказати, що вплив Шевченка 
на розвиток українства, революційности українського трудового люду, 
був неймовірно великий, був, є і буде. Вплив цей нозначивса на розвитку 
українського народництва і революційного в тім числі. Під поетично-
революційним прапором Шевченка йшло все в українстві поступове,;] 
революційно-демократичне, соціалістичне. Ні одна церковна, реакційна, 
монархична, буржуазна затія пе візьме імени Шевченка, як патрона 
для .себе, його думок, як льозунґу для себе. Ні, буржуазія і всякі І 
насильники та визискувачі не підуть під захист Шевченкового духа,1 

бо це було б неприродпьо, а зате імя Шевченка благоговійно ви-
мовляють всі труждающі й обремененні, всі ображені й визискувані. • 
В цьому найвища оцінка Шевченка і означення його духової ісготности. 

Українське революційне народництво пспхольоґично виростає 
з ідей, образів, емоцій, стремлінь Шевченка: чим більш воно близьке , 
до дійсного Шевченка, тим воно більш революційне, більш соціалістичне.] 
Хто ж закриває очі на соціальний і моральний бік Шевченка,( 
той може обмежитись його патосом національної свободи, вклавши в я|у 
дух міщанського демократизму, може сказати, що він також за Шевченка! І 
Цього мало. Багато пробувало препарувати Шевченка на свій лад, ! 
але дійсність кричить проти цього блюзнірського каліченна великої 
революційної спадщини українського трудового народу. Така вже 
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властивість цініків: християне з Христа робили і роблять вищу інстан-
цію для узаконення своїх антихристиянських злочинстві е марксисти, 
що іменем Маркса освящають необхідність капіталізму і збройно борять-
ся проти змагань трудових мас. Нема на світі того великого, святого, 
визвольного, чого б не притягли Цініки й злочинці для оправдання своєї 
гидоти. Так у нас діється иноді з Шевченком, але краса і правда його 
логучої поезії, його ненависті! до гнобителів, що-хвилини освіжують атмо-
сферу й неухильно кличуть трудовий люд битись з панами, а не миритись! 

б) М. П. Д р а г о м а н о в. *) ^ 
Над ідеольоґичнпм обґрунтованим українського соціалісти чігого 

народництва і переведенням його в житта в кінці минулого столітта 
найбільш працював Михайло Драгоманов. 

В розгладі питанна про Шевченка і соціалізм Драгоманов силку-
вавса довести, що Шевченко н е б у в соціалістом, але вса арґументація 
його виходила пе лише з формального аналізу виразів з „Кобзаря". 
Головно Драгоманов підпирав свій поглад тим, що Шевченко й не міг 
бути соціалістом через обективні обставини: не був знайомий з євро-
пейськими думками про соціалізм, не мав з чого в обстанові україн-
ського господарства вивести потребу соціалізму, бо Україна є чисто 
аґрарна, малий розвиток міст, майже повна відсутність вільпо-напманої 
праці. Тут явно пробивається думка, що „буття опреділяє свідомість," 
це в тій або пньшій формі зустрівається доволі часто в творах Драго-
манова, як наприклад: „звичка й користь мають більше сили над людьми, 
ніж слово й розум" і т. и. Марксистський дух згаданої арґументації 
безсумнівний, але проте М. Драгоманов був народником чистої води 
з відбитком всіх тогочасних видатних соціалістичних думок і автори-
тетів, особливо ІІрудона, почасти Маркса, Бакуніна. Одначе Драго-
манов не став нічиїм „ученнком", змагаючись до утворенна самостійної 
концепції укра їнського соціалізму. Як йому удалось справи-
тись з цим, побачимо далі. 

Основним твором дла пізнанна соціально-політпчного світогляду 
М. Драгоманова треба вважати „Переднє слово" до „Громади", що 
разом з тим є й ніби проґрамою українського соціалістичного народ-
ництва і його проґраму 1880 р. **) 

Основною метою кожного народу є „жити по своїй волі на своїй 
землі" („Перед, слово" ст. 36). „В рівности й р спільному господар-
стві над усім, що потрібно людім, і єсть корінь волі й для людей, 
маючих свої держави й не маючих її" (ст. 39). „Справді вільними 
можуть бути тільки маленькі держави, або ліпше сказати, громади, то-
вариства" (ст. 41), „громада мусить бути спілкою вільних особ" (ст. 41). 
„От дійти до того, щоб спілки людські, великі й малі, складались 
з таких вільних людей, котрі по волі посходились для спільної праці 
п помочі в вільні товариства, — це й єсть та ціль, до котрої доби-
ваються люде, і котра зовсім не подібна до теперішніх держав, своїх 

*) Опріч того дав. иой нарис „Соціалістичний Світогляд М. II. Драго-
манова" в ч. 5' „Борітеся-Поборете", Відень, 1920. 

*) я Громада . Українська Збірка ч. 1. Женева, 1878 р. 
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чи чужих, виборних чи не виборних. Ціль та зветься безначаль-
ство: своя воля кожному й вільне громадство й товариство людей й 
товариств" (ст. 41). 

„В Західній Европі й Америці ссть вже сотні тисяч людей, котрі 
просто прямують до таких порядків. То п а р т і я соц іяльна , — 
громадська, с о ц і я л і с т и - г р о м а д і в ц і (ст. 43). 

„Сила зросту нових громадівських порядків значить не стільки 
в повстаннях проти старих порядків, скільки в зрості малих і великих 
т о в а р и с т в між людьми, в зміні звичаїв і думок людських 
по всім громадам такої країни, коли не всіх країн, хоч би на перший 
раз самих європейських, — в цілім ряді праць зовсім неполітичних, 
а г р о м а д с ь к и х і господарських , р о д и н н и х і нау-
кових (ст. 72). 

В приложенні до України програмові формули М. Драгоманова 
виглядають так: 

„Вона (Україна) мусить стати т о в а р и с т в о м т о в а р и с т в , 
сп ілкою громад" (ст. 40). В проґрамі 1880 року, підписаній 
М. Драгомановим, М. Павликом, С. Подолинським („Громада", україн-
ська часопись, ч. 1) політичне становище формулюється 4. пунктом. 
„Ми бажаємо . . . повної самостоячести для вільної спілки (федерації) 
громад на всій Україні." 

„Сам народ український мусить впорядкувати свою долю, як 
йому потрібно, скинувши з себе всяке панство і державство" (ст. 22). 

Ставлючи в національній справі два головних припціпи. а власне: 
1. кожна порода (нація) людська мусить бути сама собі господарем 
дома і 2. сила кожної породи людської лежить в мужицтві — Драго-
манов визвольну справу покладав на селянство, бо „мужицтву ніхто 
не поможе, окрім його самого" (ст. 23). 

Історію України розуміє М. Драгоманов, як боротьбу за солідар-
ність і звязок між громадами всієї України, як змагання українського 
селянства сконсолідуватись національно і державно на ґрунті автоном-
ности громадського самоврядування. В звязку з новим соціалістичним 
рухом ця історичпа тенденція виступає, як одна лінія, а новий рух, 
як продовження всього історичного напряму, що виявляється в тім. що 
сучасна українська інтеліґепція хоче „ухопити кінець нитки, що ввір-
валась в нашій історії в XVIII ст." (ст. 29). Через те-то ..українські 
письменні люде й українське мужицтво прийшли до того, що їм нічого 
не остається далі, як просто п р и с т а т и до думок європейських 
і американських громадівців і по своєму прикладати їх на своїй 
землі" (ст. 43). 

Сполучення історичної ідеї українства з новим рухом — соціа-
лізмом — це питання життя і смерти України: 

„Чи вмітимуть наші письменні люди вхопитись за край тієї нитки, 
котрий тягнеться сам по собі в нашому мужицтві, чп вмітимуть при-
вязати до пього й те, що виплела за XVIII—XIX ст. думка люд«й, 
котрих історія не переривалась, і звести в темноті й на самоті випле-
тену нитку — иноді більш бажання, ніж ясної думки — нашого му-
жицтва, з великою сіткою наукових і громадських думок європейських 
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людей — ось в чому тепер все д і л о для теперішніх пись-
менних людей на нашій Україні!" 

Ось де для них : „ч н жити ч и в м і р а т и ?!" (ст. ЗО). — 
„Ті люде між письменними Українцями, котрі не хотять, щоб де-

далі все більше Україна й її мужицтво тратило свої сили, — мусять 
заректись не йти з України, мусять упертись на тому, що кожний 
чоловік, вийшовший з України, кожна копійка, потрачена не на україн-
ську справу, кожне слово, сказане не по українському — єсть видаток 
з української мужицької скарбниці, видаток, котрий при теперішніх 
порядках не звернеться в неї нівідки" (ст. 60). 

Ця праця направляється ні на що инше, як на те. „що в світі 
стане одним трупом меньше, одною живою великою породою людською 
більше" (ст. 83). 

Для такої великої справи відродження українського народу було 
призначено служити це знамените перше українське соціялістпчне ви-
давництво „Громаду", котра мала проводити, виясняти проґраму 
у к р а ї н с ь к о г о с о ц і я л і з м у, котрий у Драгоманова виллявся 
у формулу: 

„Український соціялізм не партія, а громада" (ст. 81). 
Видавництво „Громада" мало широко закреслені рямці духової 

проґрамп, розкриваючи яку, українські соціялісти служили головній 
меті. Цю духову проґраму окреслив Драгоманов так: 

„Одчинимо його (видавництво „Громаду") для всякої письменної 
праці земляків наших, котрі держуться однакових з нами оснівних 
думок про життя громади й природи : хто признається до громадівства, 
своє ї вол і (автономії) мужа і жінки, кожної особи, спілки, громади, 
людської породи, до в і л ь н о г о т о в а р и с т в а (федерації) громад 
і пород людських, до в і л ь н о г о розуму (раціоналізму) і твердої 
науки (позітивізму)" (ст. 84). 

Можна б ще багато виписувати характерних, простих формою 
і багатих змістом проґрамових міркувань великого українського соціаліста, 
але мені здається, що духова постать його вже зарисувалася перед 
очима читача в правдивому світлі. Як м и с л и т е л ь — він увесь 
в наведених цітатах. Дє-що мушу додати до характеристики його, 
як борця, як політика, зачепивши основні прикмети його тактичної системи. 

В проґрамі 1880 р. ми знаходимо уступ про способи досягнення 
головної мети, визволення: 

„Ми пе можемо тут росказати подрібно про способи, котрими 
треба доходити, щоб сповнилися всі оці наші бажання. Виступаючи 
з письменством, ми вже тим показуємо, що не відхиляємося від мирної 
праці для громадського поступу на перед (проґресу). Тимчасом ми 
не маємо марних надій. Ніде й ніколи докорінні зміни громадського 
життя не робилися тільки мирним поступом. На Україні, ще може 
меньше, ніж де инде, можна сподіватися, щоб начальство й панство 
по волі зреклися свого панування, й ч е р е з те простому на-
родов і не о б і й т и с я без о р у ж н о г о бою й повстання 

V. Шаповал. Революційний соція.іізи. З 
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(революції). Тільки це повстання передасть у руки хліборобських 
і робітницьких громад і товариств сили природи і струменти, потрібні 
для здобутку". 

Що озброєне повстання є складовою частю соціалістичної боротьби, 
це ясно сказано і в другому місці. Драгоманов вважає, що українські 
громадівці (соціялісти) повинні служити всім справам громадським — 
„од азбуки до оружного повстання громадського"*) 
(курсів М. Драгоманова). 

Одначе реальні обставини, обєктивні дані, культурно-історичні 
і нсихольоґичні передпосилки на Україні були такі, що в реальній 
роботі треба орудувати всякими, напдрібніщимн засобами, щоб розвивати 
новий світогляд, скупчувати сили культурні і боєві. І тут Драгоманов 
висуває цілий ряд думок реального політика, з якими не можна не по-
годитись. Для його часу обставини диктували таку тактику і таке її 
обґрунтування. 

„Розваживши над тим станом, в котрому тепер стоїть наша Українаг 
ми бачимо, як далекий він від тих безначальних громадських порядків • 
і як тепер ті порядки навіть не дають нашим людям роздумати до-
кладно про своє життя, а пе то щоб стати до того, щоб перемінити 
їх. З цього вже ясно видно, що люде, котрі посвятилися на те, щоб 
послужити українським ґромадам, мусять, добиваючися до тієї конечної 
цілі, користуватися всякими й малими змінами теперішніх порядків" 
(ст. 47 „Громада", кн. 1). 

„МИ вважаємо, що нашим людям слід добиватися і тих змій, 
котрі, як показують приміри усіх других країн в Европі, мусять па-
ступити і в Росії ще раніще, ніж велика частина громад зрозуміє по-
требу докорінної зміни в теперішніх порядках: добиватися скасування 
царської й чиновницької самоволі, котра певне заміниться виборним 
урядом (царством уставним, а далі цілком виборною гетьманщиною, або 
республпкою)" (ст. 49-50). 

„Звісно, ні один з тпх, що поставив собі ту конечну ціль, про 
яку ми сказали вище, то-б-то цілковите безначальство й цілковите гро-
мадство, — не може вдовольнитися малими змінами в теперішніх поряд-
ках, а, добившися їх, буде добиватися все більшого й більшого. В самих 
менших змінах, змінах державних, він буде байдужніщий до того, як 
там впорядкується вище державне начальство, а більш налягатиме на 
те, щоб вбільшнтп власне волю кожної особи в слові й праці, 
волю кожної л ю д с ь к о ї породи, сп ілки , громади* 
країни, щоб скільки мога вменшити силу державного начальства чи 
то царського чп гетьманського, чи то управи (адміністрації), чи самої 
виборної ради (парламенту) перед силою особи, громади, і щоб дати 
їм більше способу для того, щоб заложити живі початки поря дків 
безначальних" (ст. 50-51). 

Далі Драгоманов викладає коротко, але виразно, свою теорію су-
спільної еволюції. Ця довга цітата варта великої уваги: „Ми думаємо, 

*) „Громада", збірка ч. 4, в статті „Шевченко, українофіли й соціа-
лізм", ст. 218. 
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що давати велику вагу повстанням, а до того іі вірити в те, що ве-
лика корінна зміна усіх громадських і господарських порядків, котру 
звуть ,соціальною революцією', може стати ділом одного великого по-
встання, навіть і в одній великій країні, — це показує звичку думати 
більше про одні державні справи, ніж про громадські й господарські. 
Звичка та вкорінилася в людях письменних за ті часи, коли люди, 
поставлені в державних урядах (царі й виборні, як, напр., Якобінці 
в часи великого повстання французького в XVIII ст.) думали, що вони 
можуть державною силою згори повернути життя й самі думки і звичаї 
тисяч і міліонів людей, як їм завгодно. Такі державні думки йшли 
тоді поруч із старою наукою про природу, наукою, котра довго на-
вчала, що бог творить в світі чудеса, а потім, коли й дібралася до 
того, що побачила порядок в зміні всього на світі, то все-таки думала 
про скорі зміни, про перевороти на світі земному — ІЄ8 ГЄУОІІЦІОП8 
сій §'1оЬе ІЄГГЄ8ІГЄ. В XIX ст. було багато повстань, а ні одно з їх 
не здоліло змінити до коріня порядків не то громадських і господар-
ських, а навіть і державних. Недавніми часами й науки про природу, 
ґеольоґія й біольоґія, показали, як помалу йдуть всі зміни на світі, 
і замінили слово тбуоіиііоп на слово ЄУОІИЙОП (розпускання, зріст). 
Нова наука природна мусить перевчити письменних людей і в їхніх 
думках про зміни порядків громадських, відучити від звичок держати 
свої думки найбільше на державних справах та державних змінах, та 
скорих переворотах, та повстаннях, і привчити памятати, що всі порядки 
в людських громадах ростуть, а не робляться відразу, і що державні 
чи противодзржавні заходи й повстання — тільки частина тих при-
водів, якими посуваються зміни в людському житті, а далеко не все. 
До того ж і наука про громадське життя де-далі все більше виясняє, 
що державні порядки колись, тоді, як найголовніще діло державне 
була війна, були корінем і господарських змін, напр., забирання землі 
вояками, а тепер державні порядки найбільше — тільки покрівля 
порядків господарських і наслідок думок людських, 
i що, значить, їх ні заложпти, ні повалити в кінець не можна відразу. 
Сама думка про ,безначальство' відкидає всяку думку про переміни 
вгори вниз, а не знизу вгору: від особи до товариства й далі, і при-
мушує перемінити слова геуоіигіоп восіаіе на буоіиііоп восіаіе і вмен-
игатп віру в самі повстання. Повстання можуть починати будити гро-
мадський розум, можуть кінчати старі порядки, котрі вже підкопані 
з усіх боків инакшпми способами . .., а зробити нові порядки, та ще 
ii громадські й господарські, саме повстання не може" (ст. 69-70). 

'Ге саме, але ще більш виразно, висловив Драгоманов пізніще 
в одній з статей у „Вольному Слові": 

„Саме поняття соціальна революція не має змисла, коли . 
розуміти слово революціяв звичайнім значінні горожанської війни... 
І'еволюція, як оружне повстання певної меньшости (більшосіи нема чого 
повставати), є поняття круга відносин політичних, державних, і там має 
повний смисл, бо певної меньшости буває досить для поваленна даного 
в̂ерхнього державного ладу й установленнн иншого, хоч не все буває 

досить дла укріпленна його. Але що може зробити ака-небудь меншість 
З* 
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в такій справі, як заведення спільного використуванна добр, що ви-
яагае добровільної згодп й високого морального розвитку великої біль-| 
шоста населення ?! Тут і не дуже велика більшість не вистане.. .1 
Для того, щоб люди "могли мідно заступити старий порядок новим, 
особливо таким складником, як націоналізація чп інтернаціоналізація 
власности, треба, щоб вопп мали в умах готовий плян такої орґанізації,! 
який виробляється чи, ліпше сказати, виростає рядом досвідів у по-1 
стійиій, ріжнобічпій боротьбі з відживаючим порядком і в таких самих:] 
спробах заведення нових порядків. Цей зріст і творить су-1 
спільну еволюцію, в якій воєнні акції, як вибух класової не-і 
нависти, бунти і революції, очевидно, неминучі, але вони творять тільки! 
часть її ї при тім не найосновніщу".*) От власне який еволюціонізм ] 
Драгоманова! 

На цьому збудований увесь його світогляд, що виходив не лишай 
з потреби бажаного, а з предпосилок істиуючого, необхідного. Тому! 
заведення соціялізму Драгоманов мислив, як результат орґапічного ви-| 
ростанпя його в ході жпття, а не озброєного повстання. Я вже говорив 1 
про Драгоманівські підстави, чому Шевченко не міг бути соціалістом З 
— (в країні, де е кріпацтво, а нема вільно-найманої праці), але до] 
цих підстав Драгоманов нричислюе ще й політичний устрій: 

„на ґрунті стояіцого соціялізму не може бути й там, де не] 
заведено ще уставної, парламентської держави, в котрій тільки 
й виходить па чистоту панування багатих".**) 
На ґрунті такої ж системи науковогосоціялізму, очевидно, буду Я 

еться для практичної діяльності! лише нроґрама-мінімум. котра завжди: 
має лише тимчасове значіння, виходячи з тимчасових, але могучих об-1 
єктпвпих матеріальних і психольоґичних предпосилок. Практичну про-| 
ґраму Драгоманов будував під льозунґом, висловленим в декларації,! 
підписаній Драгомановим і 45 київськими його однодумцями: 

„Основою нашої політики можуть бути тільки: в культурі —1 
раціоналізм, в політиці — федералізм, у соціальних справах — де-| 
мократизм". 

До цього треба додати ще його льозунґ національної політики: 
„космополітизм в цілях, національність у формі і ґрунті". З усієї си-
стеми національних понять Драгоманова випливав отой льозунґ, а також 
спосіб його практичного здійснення: „ми тільки мусимо давати одсіч 
усякому, хто дума порадкувати на нашій землі не тільки на шкоду 
нашому мужицтву, але й не знаючи його, не питаючи його, або й зне-
важаючи його. Хто ж і чужий працює в спідці з нашими людьми, по-
важаючи їх, хто пристає до наших громад, а особливо до громад! 
мужицьких, той дла нас такий же наш чоловік, ак мов би то він був" 
наш і зроду". (Громада ч. 1, ст. 85.) /II 

*) Подаю за М. Лозннським „Українське національне питання в творах 
Михайла Драгоманова", 1916 р., ст. 39—40. 

**) „Громада", збірка 4, ст/156. 
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На ґрунті окреслення вище основних прннціпів, розуміння історії 
і содіялістичного ідеалу, виросла проґрама практичної діяльности Дра-
гоманова і його однодумців, а власне проґрама-мінімум: 

1. Пронаґанда соціялізму, підготовка мас, розбудження їх, а не 
кріваві повстання, які ще не на часі. 

2. Будучи самостійниками в кращому, соціалістичному смислі слова, 
вони йдуть до свого ідеалу через федеративну перебудову Росії. 

3. Домагаючись повної волі особи, громади, спілки і т. д., вони 
вимагають в першу чергу заведення конституції в Росії, введенна 
громаданських свобод. 

4. Основним суспільним трудовим класом при даних обставинах 
вважають селанство 

о. Основною формою суспільної орґанізації — громаду, вищим 
її виразом — самостійну федерацію громад! 

6. Основним останнім засобом політичного визволення — оз-
броєне громадське повстання, підготовчими — культурне освідом-
ленна мас. 

7. Основним методом суспільно-господарської перебудови вважають 
закономірну господарську еволюцію рівнобіжно з культурною. Новий 
устрій не накидаєтьса згори, а виростає знизу. 

* * 
* 

Для свого часу це був блискучий сінтез результатів історичної 
''еволюції с у с п і л ь с т в а і науки, матеріального і духового факторів 
розвитку історії. Перечитуючи творп М. Драгоманова, де-далі більш 
переконуєшсн, ак віп високо духовно стоав по-над „аравійською пусти-
нею" — по вислову одного українського соціаліста —*) тодішнього укра-
їнського життя, та й теперішнього, додамо! У високій оцінці творчости 
М. Драгоманова після його смерти (8. червня 1895 року) сходяться 
всі — соціялісти і не соціалісти, свої й чужі, а за життя його . . . від 
нього одвернулась „київська громада" його фальшивих „однодумців", 
смертельно ненавиділа майже вса „інтеліґеятна", темна, міщанська 
Галичина, в акій Драгоманов не смів і на очі показатись, ака викинула 
з свого осередку, — ак там говориться „виелімінувала" — нечисленних 
прихильників Драгоманова — І. Франка, М. Павлика, О. Терлецького ... 

Драгоманов, ак і всі 
Слишком'ь ранніе предтечи 
Слишкомг мсдленной весни, 

поніс незвичайну кару юрби і вмер на вигнанні, на старість літ трохи 
пригрітий і шматком хліба забезпечений в Болгарії. 

„Так завжди буває з пророками", сказав Драгоманов про Шевченка, 
але ці слова з повним правом можна приложити й до нього. 

Українське громадянство! Навіть радикальне ... Коли б воно 
здатне було хоч наполовину зрозуміти науку і творчість Драгоманова 

*) Я Довбвіцснко, „Михайло Петрович Драгоманов", Харьків, 1918. 
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та взялось би за роботу по ного проґрамі тоді, то не застукала б 
нас революція тепер голпмп й босими політично і культурно. Зна-
ходяться навіть і тепер такі жовтороті ультра-соціялісти, навіть ультра-
демократи, що слідом за російською, пімецькою чи польською наукою 
повторюють на вітер слова про „устарілість" Драгоманова і пред-
ставляють його, як якогось ліберала, земця, конституційного демократа, 
а галицькі чорносотенці, служачи огидно богові чорного міщанства і 
буржуазії, кокетують „радикалізмом" і називають себе без сорому... 
представниками драгоманівського радикалізму. Між тим Драгоманов 
був соціалістом високого духу, коисеквентної соціалістичної думки, 
реалістичної тактики боротьби і невмолимим, послідовним борцем за 
повне визволення людей — політичне, національне, культурне і со-
ціальне, разом з тим великим патріотом - соціалістом України, що 
стоав по своєму внутрішньому соціалістичному патосові нарівні з са-
мим Шевченком. 

На світовому форумі боротьби за визволеннн трудової людськости 
Драгоманов — одип з великих (хоч і пе прославлених), на Україні він 
єдиний великий з тих, що одійшлп на той світ. Підходячи аж до на-
шої доби, ми бачимо на шлаху історії ніби два огненні стовпи — | 
Шевченка і Драгоманова — що освітлювали шлах бідного, темного? 
українського народу. Світло велике, під його промінна підскакує, щоб . 
стати помітною, всака дрібнота, що крутилась довкола їх, близько чи 
далеко, ак метелики вночі біла світла, крутачись і через одну мить 
зникаючи в чорній тьмі забуття. 

Теперішні соціалісти українські багатьох погладів Драгоманова, 
як проґрамових, так і тактичних, вже не поділяють, як не поділяють1 

європейські соціалісти багатьох погладів загальних учителів соціалізму 
„утопичного" і „наукового", але це не значить, що великі перестали 
бути великими. В історичній перспективі вони виростають ще більшими, 
бо тепер ми бачимо, аке велике, важке, а дла мипувшости — сміливе,' 
героїчне діло брали на свої плечі ті славні тіні колишньої буваль-
щини — Сен-Сімон, Фурье, Овен, Блян, Прудон, Лясаль, Маркс,; 
Енґельс, Герцен, Бакунін, Лавров. — мислителі та їхні друзі — { 
практичні борці! Соціялізм мусить бути вистражданий не лише трудо-
вими масами, але й великими людьми, що пе за своє щось особисте, 
а за увесь світ страждуть в шуканнях думкою й ділом нових шляхів 
визволенна. У нас те саме з Драгомановим. 

Його не може заступити і затінити дрібне славолюбство наших 
сучасників, ак не може миша заступити гору. Бо головне важне е і 
залишиться цінним, невмирущим, високим на всі часи — сміливість 
духа, що не злякавсь крайніх висновків соціялізму, сміливість вчинку, 
що не злакавсь перед холодом сучасности, вигнанням, еміґррцісю, пов-І 
пою ізолацією від живого суспільного Звязку, — те, на що не можуть 
ніак зважитись дрібні претенденти на отаманство за нашої доби, ні-
кчемні теперішні „драгоманівці", що виродились в чорносотенних кре-
тинів в цей час, коли український народ справді, як тітан, повстав 
за своє визволення. 
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Коли б дожив Драгоманов до цієї доби — о, він напевне пе 
злякався б піти з революційним „мужицтвом"! Не посилав би на 
нього поліцію і катів — цей апостол українського безначальства. 

Віддаючи законну данину історичній постати Драгоманова, я тим 
не меньш ні крихти не закриваю очей на те, що для нашого часу 
вже е до певної міри перестаріле. Загально беручп, світогляд Драго-
манова е сінтетичнпм образом, власне — добором сучасних йому кращих 
елементів соціяіістичної наукії. 

Стоючи за суспільну орґанізацію господарства, Драгоманов твердо 
лишається соціялістом, але для цієї суспільної орґанізації він признає 
анархичну форму — безначальство, в чому ми не можемо не помітити 
впливу науки Прудона. Приймаючи анархичну форму суспільної орґа-
нізації, Драгоманов разом з тим не приймає анархичної тактики без-
оглядної „соціальної революції", але визнає озброєне повстання 
частиною з ріжних способів боротьби. Суспільна еволюція під-
готовляє нові форми по законах орґаничного росту громадських і госпо-
дарських сил — в цьому можна бачити вплив Марксової науки про 
розвиток, але Драгоманов не приймає матеріалізму, як єдиної двпжу-
чої сили історії, і кляса, як соціяльної категорії, зазначаючи парале-
лізм і взаємовплив матеріального і культурного факторів в історії, що 
є відсвітленняя концепції Сен-Сімона і російських революціонерів, і 
вважаючи трудову громаду, як основну суспільну форму, в якій здійс-
нюється культура, поступ, визволення, нова орґанізація, і селанство. 
ак основу української нації, тим самим — і основну соціальну кате-

горію визволення та соціалізму. Слідом за російським народництвом 
одділяє державу од суспільства, вважаючи політичне визволення 
меньш важною справою, як громадсько-господарське, разом з тим в 
методах боротьби визнає і озброєне повстання і відход інтеліґенції 
„в громаду", що свідчить про вплив Бакуніна і тодішнього льозунґу 
„в народ". Цікаво, що „хліборобські і робітницькі громади й товари-
ства", як орґанп переведення соціяльної перебудови, цілком льоґично 
випливають у Драгоманова, як соціяліста, що є вже результатом, опріч 
льоґики, і передбачення дійсности (Ради.). 

Розглядаючи елементи Драгоманівського світогляду, ми бачило 
вплив ріжних теорій соціялізму, тому любителі чогось „цілком оригі-
нального" назвали б (і називають) такий світогляд еклектичним, забу-
ваючи, очевидно, що світогляд не лише кожпої середньої, а й великої 
людини є „еклектичним" — збором ріжних елементів, збором цвіту 
думки кращих мислителів. На цій підставі науку Маркса також можна 
назвати еклектичною, бо ідею клясової боротьби він взяв у Сеп-Сімона, 
матеріялізму у Файєрбаха, концентрацію капіталу — у Фурє, вплив 
осередку на людину — в Овена, теорію земельної ренти — у Рі-
кардо, трудової вартости — у Томпсона, промислових кріз — у Сіс-
»онді, а діялєктику історії у Геґедя. 

„Критична переробка культури", як основа поступу і головна 
задача критично-думаючих людей, по теорії П. Л. Лаврова, може бути 
признана за Драгомановим цілком, бо іменно він критично перетворив 
і пристосував до українських обставин свого часу кращі результатп 
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тодішньої соціалістичної думки. Ми не можемо прийняти цілком його 
погляду, що „український соціялізм — пе партія, а громада", бо хоч со-
ціялізм для нашого часу не партія, але й не громада, а к л я с а. 
Де-хто, проте, думає тепер, що соціялізм лише партія. 

Українська нація була при Драгоманові майже виключно хлібо-
робське селянство, пе діференційоване, то не дивно, що він спинився 
на „громаді", але ми вже бачимо обєктпвну силу — клясу, що 
творить історію. 

Помпмо того, більшість думок Драгоманова мають постійну соці-
ялістичну вартість, а де-які ще й велику актуальність для нашого 
часу. В цьому Драгоманов був і є першим великим свідомим соціалі-
стом українського народу і попередником, що надбав духові скарби 
і зал ожив підвалини для розвитку сучасного революційно - соці-
ялістичного світогляду. 

в) Політичний розвиток народництва . 
Годиться де-що сказати хоч побіжно про метаморфози і вияв-

лення українського соціялізму. 
Умови Життя і діяльності! Драгоманова не сприяли виявленню 

його впливу на Україні. „Громада" й инші видання Драгоманова доходили 
на Україну мало, особистого виливу не можна було використати. Через 
те ідеольоґпчне народництво на Україні було за-слабе, щоб вилля-
тись в партію. Практичний діяч драгоманського напряму Воло-
димир Мальований даремно силкувався зібрати до куші розпорошених 
по Україні перших народників-соціялістів — це йому не вдалось. Не 
розгорнулась ширше і петербурзька організація студентів, що називали 
себе українськими „соціялістами-федералістами", драгоманівцями, па 
чолі котрих був М. К. Василіев. Більш помітними людьми між драго-
манівцями старшої ґенерації були С. Подолинський, В. Г. Мальований. 
М. В. Ковалевський, Л. А. Смоленський, ГІ. І. Михалевич, Е. І. Борисов 
і инші; активними з їх були кілька душ, а більшість переважно вела 
культурну проповідь на ґрунті примітивного апостольства, напучування 
на шлях сантіментального гуманізму то-що. 

Молодша ґеперація -драгоманівців, між якими помітні М. В. Ле-
витський, Є. X. Чикалелко, Г. І. Ротмістров, др. Галін, Доценко, 
др. Самійленко й инші (опріч М. В. Левитського), забула заповіти свого 
учителя і пішла направо так, що цурається навіть слова „соціялізм", 
загрузнувши або на обивательській позиції невиразного демократизму 
і капіталізму, або пішовши навіть геть і від демократизму. Вони, 
правда, пробували зорґанізуватпсь перед першою революцією в ради-
кальну партію, але знайшли цілком можливим зіллятись з демократич-
ною партією (В. Грінченка), і вийшла з того „радикально-демократична" 
партія, — щось в роді російських кадетів чи „народніх-соціяіі-
стів", цеб-то партія буржуазна. Вона пробувала під своїм прапором 
зібрати все українство підчас першої революції 1905—1906 років, 
але не могла, бо українство вже почало переростати її і переходити 
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на ннший ґрунт. Підчас другої революції (в 1917 р.) партія ця 
перепначила свою назву на „соціялістів-федералістів", більше з утілі-
тарних міркувань, щоб здобути хоч трохи впливу в народі. Партія 
любить себе рекламувати, як збір української інтелігенції, „кращих 
сил" і- т. п. В політиці пішла з першого дня, маючи титул соці-
ялістичної, в опозицію соціалізмові, приймаючи його, як ідеал, і одки-
даючи, як п р о ґ р а м у. Називаючись федералістичною, твердо стоїть 
тепер на ґрунті самостійносте України, приймаючи і федералізм, ак 
ідеал, а не ак проґраму. Поаснаетьса це тим, що партіа хоче афішу-
ватись М. Драгомановим, як своїм батьком і учителем, ясно впставляючп 
лретенсію на його духово-політичиу спадщину. Партія рішучо стоїть 
за збереження капіталізму на Україні, йде завжди в опозиції навіть 
улірковапо-соціалістичним вимогам і партіям. Спеціяльно нропаґуе ідею 
антантського курсу і взяла на себе переведення польсько-петлюрів-
ської угоди, явно направленої проти українського народу. Провідником і 
партії є п. Сергій Єфремов, ренеґат соціялізму, і кілька його одно-
думців — А. Ніковський, В. Прокоповпч, 0. Шульгин, М. Корчин- І 
ський, К Маціевич й ин. В цей час партія веде чисто реакційно- ' 
буржуазну політику в спілці з польською і російською реакцією. Про 
М. Драгоманова щось перестала згадувати, а більш орудує „реальними 
обставинами". Ідеольоґії своєї, як української, не має, користуючись 
загальною ідеольоґією дрібної буржуазії. 

Молоде покоління кінця 90-х рр. і початку XX ст., не стоявши 
під безпосереднім впливом традиційних носителів українського народ-
ництва, а виховуючись на вільніщому повітрі всеросійського револю-
ційного руху, орґанізувалось 1900 року в „Революційну Українську 
Партію" (РУІІ) і виступило, всупереч „радикалам", як соціялістична 
формація. Одначе певної ідеольоґії що-до доґматпчної сторони воно 
не мало, а тому по мірі розвитку РУП розділилась і перестала істну-
вати: 1902 року з неї виступила націоналістична ґрупа на чолі 
з М. Міхновським і 0. Макаренком і організувалась під назвою На-
родньої Української Партії (НУІІ) з підкладом народньо-соціялістич-
нимІ націоналістичним і льозунґом самостійносте України. 1 Іартія "ш-
коли не могла розвинути ширшої діяльносте і здобути впливу, як 
партія маленької інтеліґентської ґрупи. Підчас Великої Революції 
виступила, як незначна сила, зібрала під своїм прапором ріжнородні 
елементи, що стояли за політичну незалежність України, перепначила 
назву з тих самих міркувань, як і радикально-демократична, в „еамо-
стійників-соціялістів" (СС), шукаючи впливу спеціяльно між військо-
вими елєментоті! ""ІІІДчас повстаннн Директорії заавила солідарність 
з соціялістичнпю п і̂і'рпмпуі і була прийнята до влади, але_незабароіГ 
відступила" Нї̂ попередню" позицію безоглядної йШщиДйі р р а к т " ' ро-
била спроби захопити владу, але через брак всякого впливу в масах 
— невдало. Була єдиною з українських партій, що без всяких за-
стережень прийняла польсько-петлюрівську угоду про окупацію України 
польською шляхтою. 

Ідеольоґії партія не має, не маючи в своїх рядах вистарчаючого 
числа політичної і науково визначних людей. 1904 року виступила з РУП 
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нова течія — марксисти, що орі'анізувались в окрему українську соціяль-
демократичну робітничу партію (УСДРП). 

Окремі члени РУП признавалися до соціялістично-революційного і 
світогляду на зразок російської Партії Соціялістів-Революціонерів, але 
в ті часи (1903—4) ще й російська партія ледве зорі'апізувалась, а 
Українці соціялісти-революціонерп не спромоглись орґанізуватись в ок-
рему партію, перебуваючи або в рядах російської, або блукаючи по-за-1 
партійно. 1903 року вже істнувала українська ґрупа соціялістів-ре-| 
волюціонерів в Золотоноському повіті, ведучи переважно аґрарно-теро-
ристичну боротьбу. Депутат II Державної Думи Хвісг виступав, як 
український соціяліст-революціонер в 1907 році (вмер потім в зас-
ланні на Сібіру). В 1907 році в Київі С. бфремов пробував організу-
вати партію соціялістів-революцюнерів, посилав М. Залізняка в иншя 
університетські міста (напр Харьків) з метою пропаґувати потребу ор-
ганізації, але його спроби не мали успіху, і С. бфремов опинився між і 
радикальними демократами. Одначе в Київі, як і в Харькові, були вже 
тоді невеликі і'рупи українських соціялістів-революціонерів. 1906 року' 
була неорганізована статутарно і'рупа українських соціялістів-револю-
ціонерів в Чугуєвській військовій школі (з участю моєю і А. Товка-І 
чевського, що як офицер того ж року був арештований на Кавказі за 
революційну діяльність у війську), але вона розпалась після виходу ] 
членів її в офпцери. 

1908 року помічено було українську соціялістично-революційну,! 
і'рупу на Чернигівщині (під проводом Вікт. Чеховського) — вона мала 
також аґрарно-терорнстичний напрямок. В 1912 році були вже організо-
вані ґрупи українських соціялістів-революціонерів в Київі, Харькові, 
Москві й инших містах. 

Помітну діяльність підчас війни вела київська ґрупа, що вида-
вала першу соціялістично-революційну часопись „Боротьба". Україн-
ська Партія Соціялістів-Революціонерів (УПСР) одкрито виступила 
після вибуху революції в 1917 році і на другому всеукраїнському своєму 
зїзді 15—19. липня 1917 року прийняла свою проґраму-мінімум. 

Позаяк УПСР вважає себе за представника українського револю-
ційного соціялізму, то я дозволю собі спинитись на її першій проґрамі. 
В загально-теоретичному вступі зазначається, що УПСР вважає себе 
частиною армії міжнароднього революційного соціялізму і стоїть на 
илятформі Інтернаціоналу (тоді, очевидно, II), поділяє домагання 
всіх соціялістичних партій, пристосовуючи їх до українських обставин. 

Мета партії — перебудова капіталістичного устрою на соці-
алістичний. 

Соціяльна база — трудове селянство і робітництво. За неми-
нучу умову соціяльної революції партія вважає д и к т а т у р у рево-
люційної демократ і ї . До проблеми соціяльної революції на 
Україні партія відноситься так: і Я 

„Розвиток продукційпих сил, їх концентрація й ускладнення про-
цесу праці в капіталістичних підприємствах утворюють пригожий ґрунт 
і матеріальну можливість переведення соціяльного перевороту. Одначе 
новна соціяльна революція можлива тільки тоді, коли працюючі маси 



дозріють до прийняття соціялізму, до експропріації підприємств, до 
реорганізації продукції й поділу, а також — до порядкування всім 
господарством на соціалістичних основах. 

Для цього необхідно перевести велику підготовчу роботу в 
масах людности. Для того партія буде в межах буржуазного ладу 
домагатися шляхом державно-соціяльнпх реформ таких заходів і уста-
нов, які б віддали в руки працюючого люду всі засоби для підготов-
ленпя соціяльного перевороту й дали б йому змогу як найкраще зор-
ґанізуватися й виховати себе до великої визвольної боротьби, усуваючи 
все, що стоїть на перешкоді класової солідарности й культурної еман-
сипації. Рівночасно Партія вживатиме всіх заходів, щоб 
діяльні реформи не затемнювали працюючим масам їх коне1 

поборюватиме всакий соціал-реформизм і оборонатиме чистоту револю-
ційного принцшу." ~ 

ІІо національному питанню, вважаючи, „що до загадьно-людськпх 
ідеалів ведуть національні шляхи" і що національну справу остаточно 
вирішує лише соціялізм, Партіа в межах буржуазного устрою дома-
гається здійснення права на національне само означення, вищим вира-
зом якого є повна с у в е р е н н і с т ь нації. 

ІІорішення цього питання при буржуазному ладі можливе шляхом 
н а ц і о н а л ь н о - п е р с о п а л ь н о ї автономії, перехідним шляхом 
до котрої служить розбивка теперішніх держав па національно-терп-
торіальні федерації демократичних республик, в котрих право націо-
нальних меншостей ґарантуєтьса міжнароднім способом, на основі ирпн-
ціпу екстериґоріальности. Обсяг суверенности і форма федерації уста-
новлюємся лише добровільним договором між суверенними сторонами, 
згідно з інтересами трудових мас. 

На підставі такого поняття про національну справу, Партія для 
України домагається обєднання всіх українських земель в одну дер-
жавну цілість в етноґрафичних межах і иристуилепна її до федерації 
народів в формі демократичної республпки. 

Політична часть проґрами обіймає весь звичайний дла соціалі-
стичних партій кодекс прав людини і громадннипа, з підчеркуваннам 
федералістичного і децентралістичного моментів в суспільно-господар-
ській орґанізації. 

В соціяльно-економичній части проґрами Партія стоїть за н е-
гайну н а ц і о н а л і з а ц і ю тих галузів господарства, акі обслу-
жують найпекучіщі потреби людські (комунікацій, вугільна і цукрова 
промисловість і т. п.). Дла инших галузів, націоналізація котрих „ще 
не можлива", вимагається контролю і т. и. 

В сфері робітничого законодавства — звичайна соціалістична 
проґрама в межах буржуазного устрою. 

Спеціально в земельній справі Партіа вимагає негайного здійс-
нення, як м і н і м у м а реформ для трудового селянства, соц іал і -
з а ц і ї землі на таких підставах: скасуванна приватної власностн 
па землю і виключенна її з товарообміну. Без викупа. Український 
земельний фонд. 



44 

Керування землею суспільне — через земельні комітегп. Трудо-
ве право і урівнюючий приндіп користування землею. Бажаність! 
спілкового господарства в конфіскованих маєтках. Націоналізація при-1 
родних багацтв. Конфіскація діференціяльної ренти на загальну користь ] 
шляхом оподаткування. Право на тимчасову піддержку з державних 
коштів тим, хто потерпить через земельну реформу. 

З'їзд, що приймав цю земельну проґраму, зазначив, що вона пи-1 
магае ще перегляду. 

Фінансова проґрама ґрунтується на скасуванні протекційного | 
мита (вільна міжнародня торгівля), оподаткування проґресивно-дохо-
дове, скасування посередніх податків, політика сприяння інтересам | 
працюючих. 

От власне в головному вся соціяльна фільософія партії і її про-1 
ґрама-мінімум, що принціпово виходить з поняття буржуазної революції 
і „неназрілости" соціалістичної. Загалом, ця проґрама показує повну! 
спільність з нроґрамою російських соціялістів-революціонерів. В ній 1 
не почуваєтьсн ориґінальности, індивідуальність України не має в ній і 
свого ясного відбитку. 

Головне, що треба зазначити: проґрама базується на иринціпі ' 
еволюційному, це-б-то, зрештою, марксизм непомітно для самих со-і 
ціялістів-революціонерів російських та українських переміг . 

„Соціяльно-революційна партія" 70 — 80 років стояла на прин- і 
ціпі революційного введення соціялізму в життя, появу соціялізму . 
не ставила в залежність від капіталізму, — в цьому був увесь щирець 
революційного народництва, але після марксистської критики 80—90-х 
і дальших років російське революційне народництво трансформувалось 
в „еволюційне", це-б-то п с и х о л ь о ґ и ч н о прийняло принціп марк-1 
сизму, а українське народництво, ак ми бачили з науки М. Драгоманова,; 
було зразу еволюційним, стоало в цьому смислі під впливом доктрини 
Маркса й Енґельса про акусь історичну телєольоґію в розвиткові. Щоб 
був соціалізм, треба щоб людскість, мовлав, ішла через рабство і крі-
пацтво до вільно-наймитської праці, а не і н а к ш е . 

Лавров, ак ми бачили, учив, що фактична історіа могла б іти й 
инакше, при умові свідомости трудових мас, а тому й більшої їх 
відпорности. Драгоманов, очевидно, в питанні про розумінна історії 
був більше марксистом, коли твердив, що Шевченко не міг бути 
соціалістом, будучи в країні, де нема ще вільно-найманої праці, 
ака є, мовлав, одною з передумов дла розвитку соціалістичної 
свідомости. 

Яка сила нсихольоґпчної предпосилкп — це видно з того, іцо 
в липні 1917 року, коли революція стала на ноги і народні маси вже 
відчули свою силу, партія українських соціялістів-революціонерів 
приймала проґраму з внутрішньою передумовою, що революція має̂ бути 
лише буржуазною. Так вирахували марксисти, трублячи про 
це десятки років з високих дзвіниць своіх авторитетів. І нарешті вони 
засуґґестіонували епіґонів революційного російського народництва, котре 
зберігло традицію в словах, а не в думках і почуттях. Українські . 
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соціяліотп-реводюціонери ирийшдп вже тоді, коли російські с.-р. стали 
по революціонерами. Української революційної традиції не було, бо 
хоч Драгоманов і був революціонером но духу, але еволюціоністом 
в політиці. Науку Драгоманова українство прийняло тільки з п р о-
ізводного Драгоманова-політика. а пе Драгоманова-мислителя, і ево-
люціонізм його упростило до того, що він був прийнятий буржуазними 
елементами, поставлений на службу капіталізмові і політичному консер- у 
ватизмові. Драгоманівцями себе називали і називають, як відомо, ре- У 
акціоиери-буржуа найгіршого сорту! 

Таким чином, українські соціялісти-революціонерп одріжнялпсь 
тим від инших драгоманівців, що прийняли виразно соціялістич-
н у п р о ґ р а и у , але тактику прийняли с п і л ь н у для всіх драго-
манівців — еволюційну, котра випливає льоґично з марксизму. „Нена-
зрілість", ..еволюційність"! В руках Драгоманова це виходило добре, 
розумно, прппціпово, а в руках його еиіґонів оберталось в свою проти-
лежність і тягло геть від соціялізму, туди, де опиняються фатально 
„драгоманівці", які не мають драгоманівського духу: в радикал-демо-
кратпзм, „соціялістичнпй федералізм" на словах і службу польській 
шляхті на ділі. 

Ь Придивляючись до принціпової соціалістичної тактики, до всієї 
Щчистотп революційного нринціпу", як вони виявлялись на ділі протягом 
минулих трьох років революції, ми бачимо, що в Центральній Раді вже 
формувалась права ґрупа між соціялістами-революціонерами (Салтан. 
Ковалевський, Голубович), котра явпо йшла на дорогу радикал-демо-
кратизму. І дрі тенденції радпкал-демократпзму виявлялись в усі мо-
менти революції (особливо підчас Директорії другої доби — ІІетлюри-
ІІІвеця). а тпм часом революційні елементи с.-р., починаючи з Цен-
тральної Ради, твердо залишаються на позиції революційного 
соціялізму. Так ґрупа за ґрупою залишаються на цій позиції, по 
мірі відходу правих на право. Для йдучих на право здається, що ті, 
що залишаються, ніби йдуть на ліво. В дійсности навпаки: соція-
лісти-революціонерп залишаються на позиції революційного соціялізму, 
а потенціяльпі радикал-демократи відходять на право. В цьому про-
цесі виробляється ідеольоґія революційного соціялізму, який перед нами 
ніби н а н о в о виростає, а справді виясняються ідеольоґичні пред-
иосилкп українського рев. соціялізму, як з літератури соціялізму, так 
і з обєктивних і субєктивних даних живої революції на Україні. Літе-
ратурні концепції соціялізму завжди дуже субєктивні, і коли життя 
110 дає до нпх поправок, то такі концепції мають дуже малу силу стій-
пости і відпорностп. З часом вони розмінюються на дрібні вартости 
обивательського думання і иноді майже цілком асімілюються міщанством 
і пристосовуються до його побуту. Це сталось з нашим драгоманів-
ством і з марксизмом. Тільки оновляюча сила руху, життя становить 
наново питання руба і вимагає консеквенції в усьому до кінця. Під 
впливом революції на Україні ставиться руба питання про український 
соціалізм, відповідь на яке є відповіддю на друге, головне питання: 
411 ^країна є індивідуальність, чи ні? Чи соціалістична ідеа втілю-
й с я на Україні ориґіпаїьно, чи так, ак і в Росії, або де инде ? Від-
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повідь на це має кольосальну практичну вагу: що не е індивідуальне, 
орпґінальне, те не має права на самостійне істнування. По закону. 
типів воно належиться до свого типу і підлягає його долі. 

* * 
* 

Погляньмо коротко на розвиток українського соціялізму в! 
Галичині. Початок соціалістичного думання і тут звязується з іменем ] 
Драгоманова, який в 70-х роках придбав собі адептів в особах І. Франка,! 
М. Павлика, 0. Терлецького й ин. 1877 року над цими особами від-
бувся в Галичині суд за те, що вони зносились з Драгомановим і про-
повідували соціялізм. Галицькі неофіти соціялізму, що називався тоді і 
„радикалізмом", хоч і були викинуті з „громадянства", але мали ту 
перевагу над ним, що за ними стояв трудовий люд. Розуміється, активно | 
стояли тільки свідомі одиниці з того народу (селян і робітників), але 
морально весь трудящий люд не відмовляється від соціялізму. Це Й ] 
дає борцям за визволення ту бадьору віру і дух, що перемагають весь 
тягар їх особистого життя й пригод. 

Франко й Павлик, як піонерн радикалізму, виявили надзвичайну 
завзяття і витривалість в боротьбі за нове самоозпачення народу і нов^И 
постановку української проблеми. Нарешті, вони перемогли, очевидно,, 
як то скрізь буває, на кошт вульґарізації основних принціпів. 

1890 року було засновано в Галичині Українську Радикальну 
Партію на сощялістичній йроґрамі. Духовним основоположником партії 
був М. Драгоманов, а фактичними -— І. Франко, М. Павлик, С. Дани- ] 
ловпч, Р. Яросевич і Евг. Левицькпй. Під духовим проводом Драго-
манова партія справді була активним борцем, збираючи в своїх рядах 
„все радикальне", котре часто бувало „радикальним" зовсім через инші 
причини і в иншому розумінні, ніж її учитель. „Практична політика") 
в буржуазному суспільстві, являючись боротьбою сил за насильне опану-
вання над добрамп життя, це-б-то на ґрунті неморального ствердження; 
свого „права", має в собі невідкличний розкладовип момент, котрий 
опановує всіма ґрупами суспільства. Коли на місце „ідеалістів", „ро-
мантиків", які голому праву сили протиставляють силу морального права 
і через те вміють задержатись на високих позиціях, приходять люде 
практики з психольоґією насильників, без морального підкладу, то, 
розуміється, вони довго не можуть триматись в рямцях моральних прННі 
ціпів ніби їхнього світогляду. Вони мають таку саму психольоґію, як 
і буржуазія, а тому, будучи в соціалістичній партії і балакаючп „від 
Маркса", „від Драгоманова", тимчасом роблять „від буржуа". Драго-
манов умер 1895 року, від радикальної партії відлетів „дух свят", 
моральний момент зник, і партія пішла на виродження. В ній ферменту-
вали ріжпі світогляди, а тому 1899 року відокремилась спочатку чисто 
марксистська ґруна (Яросевич, Вітик, Остапчук, 10. Бачинський та инип), 
що заснували окрему укр. соціяль-демократичну партію, а потім від-
окремилась націоналістична течія, яка орґанізувадась в грудні того 
самого року в окрему укр. націопаль-демократпчну партію (Т. Окунев-
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ськпй, Е . Левицький, В. Будзиновський, В. Охримович і инші). Іван 
Франко, найбільша після Драгоманова сила радикальної партії, також 
вийшов з партії і пішов направо. 

Вірними старому прапорові лишився головно М. Павлик, але 
партія соціялістичного народництва фактично вмерла, давши замісць 
себе більш здорові порослі — буржуазну і соціалістичну. Вірність 
старому прапорові виявлялась тільки в систематичній словесній лайці 
на попівство і . . . в заснуванню „Січей ', чим спеціально займається 
К. Трильовський. З смертю М. Павлика відлетів останній дух селян-
сько-соціялістичної фразеольогії. Народницький соціялізм Драгоманова 
відступив своє місце Марксові, дух котрого завжди був складовою 
часто драгоманівського соціялівму. 

Але як довго живе шкаралупина давновмершої істоти — це по-
казують коралові рифи і . . . радикальна партія. Вона ще й досі живе, 
навіть в ПОДВІЙНІЙ формі і — що дивніще — з особливою енергією 
нагадує, що вона е власником драгоманівської спадщини. Підчас світо-
вої війни партія персоніфікувалась головно К. Трильовським, котрий 
піднімав келихи на здоровя Франца-Йосифа й инших монархів осеред-
ньої Европи, але революція в Росії й на Україні, утворення Україн-
ської Реснублики з соціалістичним урядом, розвал Австро-Угорщини 
розбудили бажання у галицьких радикалів стати чимсь, або краще — 
ріжні елементи захотіли стати чимсь, виїхати на соціалізмі вгору, для 
чого найзручніще було окульбачити „радикалізм", назвати його знов 
соціялізмом, згадати батьків церкви Драгоманова, Франка та Павлика 
і почати радикальну ворохобвю. Позаяк партія фактично майже не 
істнувала, то 16. лютого 1919 р. в Коломиї др. Трильовський скликав 
партійну конференцію з прихильних собі елементів, „відновив партію": 
тепер власне настала пора, щоби провідні ідеї батьків партії (Драго-
манова, Павлика, Франка) впровадити, в життя. Вибрана „головна 
управа" партії з Трильовського. Онищука, Дувірака, Шекерика та ин-
ших розпочала наново видавати традиційний „Громадський Голос" з за-
мітками самого Трильовського, з беззмістовною і жалюгідною балаканиною. 

З формального боку це був роскол партії, бо головний заряд 
мав инші настрої, а тому скликав 22. марта 1919 р. партійний з'їзд 
у Станіславові, зробив суд над Трильовським, дав йому убийчу квалі-
фікацію і виключив з партії! Вибрав також „головну управу" з Л. 
Бачинського, І. Макуха, С. Даниловича, О. Назарука і инших та почав 
видавати, як центральний орґан партії, часопись „Народ", в якій опублі-
кував нову програму (ч. 6). В проґрамі оголошено, як реальні задачі 
партії — соборна Україна, федералізм і автономізм її устрою, вивлас-
нення великої земельної посілости, земель „мертвої руки" то-що і пере-
дача їх трудовому населенню. Економична проґрама зазначена так: 

„На економичному полі в Українській Народній Республиці має 
°ути планово і систематично приготована с о ц і я л і з а ц і я усіх зрілих 
вже до того галузей народнього хазяйства, як великого промислу, вели-
ко̂  торговлі, банків і асекураційних заведень, та забезпечений вплив 
рооїтників і служби в сих підприємствах на адміністрацію та участь 
в зисках підприємства." Політичні свободи, відділення церкви від 
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держави, 8-годинний робочий день і инші вимоги охорони праці, як і 
то мають всі подібні нроґрами-мінімум, орґанізацію публпчпих робіт | 
для приміщення безробітних та вільну т о р г о в л ю необхідними хар-1 
човимп продуктами. В цій проґрамі знаменито відбились ідеали 40-х] 
років минулого віку з такими модерними буржуазно-ліберальними до-1 
датками, як ,.участь в зисках'1. З революційної практики на Великій] 
Україні проґрама радикалів приймає „Селянську Спілку", як клясову і 
орґанізацію селянства, і „Трудові Ради" з контрольними функціями. ] 
Не вдаючись в теоретичне оздоблювання своїх ідеалів, партія стоїть | 
на „практичному ґрунті" і, можна сказати, недалеко від проґрам росій-
ських і українських „меньшевиків" усякого ґатунку — марксистського 
і народницького. В практиці, розуміється, партія не може відмовитись 
від грубо-буржуазної політики і ідеольоґії. 

Я дозволю собі навести два приклади з „ідеольоґії" цих „спад-
коємців М. Драгоманова". Це власне — земельне питання в першу і 
чергу. „Ми стоїмо на становищі, що той, хто не працює на землі, 
той не має права на землю. Земля — для трудового селянства" —І 
заявляє партія в статті „Наші завдання" („Народ" ч. 1) на сторінці З, 
а на сторінці 4-й в статті „Земельна справа" каже: „Також в Чехо-̂  
словацькій Республиці і в Румунії не зносять цілком великої земельне 
власности. Ті держави є в щаслпвійшім положенню, бо у них великі 
і малі земельні власники належать до того самого народу." Дійсно, 
велике щастя! Практично воно значить, що у поміщиків-Українців не 
треба відбирати. Головний провідник партії Л. Бачинський в засіданні 
Національної Ради оповістив принціпи своєї „земельної фільософії".| 
Він за усунення великої земельної власности, але за справедливе,1 
це б-то за гроші: 

„То правда, що предкп дідичів прийшли в неслушний спосіб в 
посідання землі, але так само і каменичники (що мають хати в місті), 
а ще більше капіталісти, що мають фабрики, заводи, копальні. Як 
скажемо, щоби дідичі віддали даром землю, то треба (і треба! М.ІП.) 
те саме сказати до капіталістів, каменпчнпків і инших. Прецінь мусить 
бути якась справедлива міра! Як скасувати власність одного, то і 
другого. Тої засади не підносимо: і не підносять її навіть 
в найбільш революційних державах ('?). Отже як лишаємо одним, то 
треба другим заплатити". 

Відібрати за гроші. І роздати селянам також за гроші. „Як 
розділити ґрунти ? За дурно чи за гроші ? Кожний селянин сказав 
би : За дурно! А хто ж заплатить дотеперішніх властителів ? Я думаю, 
що за ґрунт треба зажадати (від селян! М. Ш.) далеко внсшу 
заплату, чим ціна купна, щоби було відкп покрити кошта 
переведення реформи. Самі ґеометрп будуть багато коштувати. Треба 
також заплатити довга, які обтяжують дотеперішню велику власність." 
Він далі висловлюється проти удержавлення (націоналізації) землі через 
те, що коли, мовляв, „нашу державу" захопили б Поляки, Москалі, 
Румуни чи Мадяри, то вони б цим законом скористувались для за-
селення Галичини своїми селянами! На його думку, приватна в л а с н і с т ь 
ґарантує від кольонізації. 
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Радикальна партія стоїть за дрібну земельну приватну власність, 
в чім вона не одріжвяеться і від соціяль-демократів. В ч. 5 ,.Народу" 
цікава „соціяльна фільософія" в статті „Наші партії". „Коли істну-
ванне партії е дійсно обґрунтоване політичними, культурвими і госпо-
дарськими інтересами, то їх життє є лише корисне для народу. 
Боротьба партій впливає на живчик життя народу, котре инакше за-
костеніло би." 

„У нас (в Галичині) працювали до війни три партії, а іменно 
дві соціялістичні: селянська радикальна партія, котра заступала інте-
реси мало- і безземельних селян, і соціяль-демократична, котра за-
ступала інтереси мійських робітників, та національ-демократична, котра 
боронила демократичних уряджень і суспільних реформ, але з виклю-
ченпем соціялістичного ладу. Ті три партії мають історичну основу 
в народі." 

А тому, очевидно, вони корисні для народу, в тім числі 
і та, що бореться проти соціялізму. 

Так пише „соціялістичний" орґан дуже „соціалістичної" партії 
в Галичині! Але найбільш цікавий погляд цієї „соціалістичної" партії 
на нові елементи, які, очевидно, „не мають історичного ґрунту": 

„Крім цего таки наші люде з Галичини, що жили підчас війни 
на Придиіпрянщині або в Росії, приїздять сюди і збаламучені невироб-
леним політичним жпттем в Росії, творять партійки і фракційки. 1, на 
жаль, знаходять сі невідвічальні елементи ґрунт — що правда — тільки 
в дуже мало вироблених політично елементах." Це, розуміється, гово-
риться про соціялістів. 

„Згадані амбітники і невідвічальні елементи зеднують собі людей 
демаґоґією, це є крикунством і обіцянками грушок на вербі. Спосіб 
сей є найнеморальнійшим з погляду політичної моралі." 

„На наші відносини на разі вистарчають три партії, які ми маємо 
нині. Навіть Анґлія не має більше партій." 

Особливою ненавистю користувався з боку радикалів „селянсько-
робітничий союз", що виставив проґраму соціялізації, конфіскати землі 
без викуну і народно-трудової влади. І одночасно з цим радикальний 
„Народ" заявляє: „Наш шлях може бути лише один: через соціялі-
стичну демократію до зміни господарського життя в інтересі трудового 
народу" (ч. 6). 

Буржуазно-реакційна маса, яка ненавидить соціялізм більш над 
усе і ревно служить інтересам поміщиків, разом з тим називав себе 
соціалістичною партією, афішується батьками партії, „драгоманствуе" 
грубо-демаґоґично! 

„Кожду партію треба судити по її ділам", заявлає „Народ" в 
ч- 7, і т«>му ми можемо означити українську радикальну партію, за її 
Діла, а.-; партію реакційну, буржуазну, що служить інтересам польських 
поміщиків в Галичині. 

ІІартіа, що переводила в Галичині арешти уміркованих соціалістів, 
Що домагаєтьса розстрілів „неслухяного" робгінпцтва і селанства, 
партія самої найчорніщої реакції, що визнає корисним істнуваяня 
капіталізму! 

М. Шаповал. Революційний соціялізм. 4 
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Ог куди прийшло соціалістичне народництво, епіґони Драгома-
нова, соціаліста, що не уавлав собі визволення українського народу 
без озброєного повстання проти капіталізму! 

Національ-демократична партія, лху радикали називають несоціа-
лістичною, переіменувалась в українську народню трудову (!) партію) 
і виставила таку економичну проґраму: 

„а) Вивласненна земель великої посілости, мертвої руки та земель-
них спекулянтів в ціли наділення ними безземельних і малоземельних 
хліборобів, передовсім жовнірів української армії та їх родин. 

б) Управильнення в законодатніи дорозі найменьшої міри конеч-
ного удержання (тіпітит ехізіепілае) і права посіданна найвисшої 
скількости (тахіїшт) землі нрп допомозі зі сторони держави у ве-
денню селанських господарств. 

в) Усуспільненна здатних до сього галузей промислу, торговлі, 
кредиту і більших міських реальностей, як дорогою удержавнення, так 
через добровільну асоціацію і забезпечений робітникові належної участи 
в доході з праці та охорони його перед всакого рода визиском." 
(Опубликовано в „Републпці", 4. квігна 1919 року, ч. 52.) 

Чим ца проґрама одріжнаєгьса від проґрами радикальної партії ? 
Тим, що вона має більший „соціалисгичний" обсаг (декларація 
права на істнуванан, боротьба проти всакого — очевидно, й капіта-Я 
лістичного — визиску праці)... і от цю партію „Народ" називає! 
не соціалістичною (це правильно), а радикальну — соціалистичною І 
(що рішучо не правильно). Ми бачимо тепер ясно всю деґенераціюЯ 
народнього соціалізму, котрий на ділі перетворився в буржуазно-Я 
реакційне стремління, або инакше сказати: буржуазія в способах'! 
боротьби не цурається наинеморальніщпх засобів, щоб не випустити 
влади з своїх рук. Для того вона асімілює соціалістичну фразеольоґію,! 
втягає до „проґрам" соціалістичні льозунґи, говорить, не запинаючись І 
на слові, про соціялізацію, декляруе соціялістичні права, гіпнотизує,Я 
суґґестіонує народні маси всякими „далеко йдучими" реформами, обіцяй- І 
ками, викликає нечувану деморалізацію думки, використовує інерцію І 
мас і — досягає своїх цілей. „Соціялізм" — це тепер не лише боевиіі 
прапор трудового люду, а й „заїцптний колір" буржуазії. 

Поведінка галицьких і наддніпрянських „драгоманівців", як би вониі 
не називалися — соціялісти-федералісти чи радикали — дає блискучий І 
доказ моєму твердженню, що деґрадація соціялістичпої практики є лише І 
новим тактичним засобом буржуазії, котра „клин вибивавя 
клином". 

Таке буває з усіма великими і малими ідеалами. Християнство І 
в руках пануючих обернулось в свою протилежність, так само привітні І 
власники змагаються обернути соціялізм в його протилежність, і це І 
буржуазії вдається, доки трудові маси не почнуть „громадою обух І 
сталить". * щ 

Практика показує, що дійсною боротьбою за соціялізм є т а к т и к а І 
дії, боротьба вчинком, це-б-то не реформа, не еволюція, а р е в о л ю ц і я . ! 
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г) Загальний погляд на у к р а ї н с ь к е народництво. 
Оглядаючи загально шлях українського народництва в його 

цілому — його ідеольоґії, історичному розвитку і практиці, ми при-
йдемо до таких висновків. 

Драгоманов, як і соціялісти російські його часу, виходив в своїх 
поглядах переважно з культурного моменту історії, але, відчуваючи 
вплив матеріалістичної концепції Маркса, не збудував на своєму 
принціпі героїчної концепції, як то буває в ідеалістів-еоціалістів. 
Через те тактику боротьби оснував на еволюціонизмі, на міщанському 
принціпі пристосувапна до обставин. З другою боку — він не прийняв 
ділком матеріалістичної теорії і звазаної з нею теорії класової боротьби. 

Замісць класи визискуваних він взав громаду, ак якийсь ніби 
вічний принціп людської орґанізації, пішов по течії за федералістично-
громадським ідеалом Прудопа, в цьому смислі його наука пережила 
долю рідпої йому теорії князя Петра Кропоткіна. Громада не є д о к и-
що движучою силою історії — вона має стати такою лише 
в будучому соціалістичному суспільстві . Теперішна 
громада" — це в малому масштабі тенер ішпє суспільство, 
а тому вона не може стати носителем якогось нового соціяльного ідеалу. 

Прийнявши голий принціп марксизму про закономірність еволюції 
господарських форм, Драгоманов не засвоїв попятта класи, ак двигача 
нашої історії, і тому не прийшов консеквентно до думки одділити в громаді 
працюючих від непрацюючих, осагнутп думкою процес суспільних від-
носин на ґрунті продукції і розподілу, не представив собі нсно 
сторчового розрізу суспільної будови -— перед ним стонла сіра маса 
суспільства бідних і багатих — громада. Він, розумієтьса, був на боці 
бідних, тому став за громаду їх! На Україні експльоатована маса — 
селянство. Він взав селанську громаду, не поділивши її на працюючих, 
навіть не поділивши на бідних і багатих. 

Це поасняється тим, що він дуже добре пізнав горизонтальну 
проєкцію суспільства і дуже добре теоретично справився з національ-
ним питанням. З жалю до національного становища українського 
селянства, що було саме й нацією — він обс іпав в своїй уяві всіх 
національно-пригноблених в одну катеґорію громади, в котрій в середині 
не помітив поділу па ґрунті продукційних і монопольно-власницьких 
відносин. З цього витворилась формула, що „український соціалізм 
не партіа, а громада". 

Це слабка концепцій. 
Партіа також не є соціялізм, бо движучою силою життя є кляса, 

як реальний коптраґент других клясів, але навіть поняття партії, як 
носитела соціялізму, є спльніщим, піж поняття громади. Чому ? А тому, 
Що партія є виразником певного ідеольоґпчяого стремлінна, за яким 
завжди криєтьса класовий зміст. Старі соціалістичні партії орґанізувалисн 
на етичному принціпі, і від сили самого принціпу і віри в його 
залежав безкомпромісовий бій партії з старим ладом. Партіа — боець-
проповідник — не змінює безпосередньо соціальних відносин, але вона 
сильно, руба ставить питанна і цим досягає великих пропаґандистських 
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результатів. Коли б Драгоманов зорґанізував хоч би іі невелйку партію 
активних борців за вищип етичний прпнціп, то цим би він досяг 
значних результатів, а коли б ще та партія на класовому ґрунті 
почала боротись за реальні інтереси своєї кляси, то вона б втягла 
клясу в процес вже свідомої боротьби за свої інтереси. А кляса 
і дає напрямок історії. 

Ані виключно етичного чи клясового принціпу, ані сінтетичного 
виразу їх обох в одному не поклав Драгоманов в основу своїх методів 
боротьби, бо йому заступила перспективу сіра маса — громада, 
ріжних перехрещених інтересів, а тому він, як культурник свого часу,і 
спинивсь на тому: всі па роботу в громаду, кожний на своєму місці 
хай працює в інтересах громади. З цього п виріс льоґичпо 
своєрідний букет громадсько-земського лібералізму, народнього шкіль-
ництва і статистики, котрим одзначаеться вся епоха від „великих, 
реформ" до великої реакції за Олександра III в Росії. 

Драгоманов не був фанатиком доґлатичної думки, тому не став | 
яскравою індивідуальністю, котра б мала силу психольоґичної суґґестії 
і вела б за собою фанатиків, здібних на подвиг, безумне геройство, | 
яке психично орґапіяує великі маси. Він був реальний, тверезий по-] 
літик — дуже шановпі прикмети для волової праці, для камінярства, ї 
а не для творення історичних епох. Він був камінярем, Франко — ка-
мінярем. взагалі гурток чеспих каміпярів, що падали під тягарем камі-
нярської праці, котра є почесна, для суспільства і нації дуже по-
трібна, але не вона робить епоху. Шевченко не був камінярем. Він І 
гукав „гострити сокиру", щоб зоходитись будити „хиренну волю", за 
більш як 20 років діяльності! написав лише одного „Кобзаря", замість! 
20 томів поважних каміпярськпх праць, а тим часом „Кобзарь" власне! 
й став для нації революційним дзвоном, що лунав і лунає й досі, як 
призивна сурма до бою. У Шевченка різко був виражений етичний 
принціп і фанатизм боротьби в імя його. Він не стояв на еволюцій-
ному принціпі, не чекав, поки суспільний розвиток, економичні відносини 
визволять селянство. Він не бачив ніякого закону в тодішній су-
спільній орґанізації і тому закликав до сокири, а не якогось каме-
нярства. В цьому велика революційна сила Шевченка. І дух Шевченка 
е ферментом росту українства, а не сухі, хоч і глибоко правильні для 
свого часу концепції Драгоманова. Епоху в українському житті мусів 
хтось зробити третій, що в собі носив би сінтез Шевченка і Драгома-
нова. Але такого третього на українському ґрунті не знайшлось, він 
знайшовсь на ґрунті іпдустріяльного капіталізму — Карло Маркс, що 
представляв дух бунту, революції і глибокої конструктивної думки разом. 

На ґрунті аґрарного господарства не прийшов ще свій Маркс, 
котрий би дослідив закони аґрарнпх відносин, силу безконечного числа 
дрібних господарств, динаміку розмноження їх і п с и х о л ь о ґ і ю селянства; 
котрий би знайшов тут двпжучу силу, наддав їй революційний характер 
і підняв би прапор затятої революційної боротьби за визволення, а це 
значить за якийсь ідеал. 

Як не було — то не було. 
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Український народницький соціялізм став рухом не соціалістичним, 
а культурницьким, тому розмінявся на дрібниці, обеднував ріжні еле-
менти по одній прикметі — культурно-влзвольнему національному пато-
сові, тому в лопі своєму виносив як марксистів, так і націоналістів, лібе-
ралів, демократів, а не революціонерів, і вусів настати час кристалі-
зації ідеольоґії! на ґрунті не громади, а класових інтересів. Радикальна 
партіа в Галичині, РУП "на Великій Україні пережили однакову долю, 
— розклад на складові частини. Те, що там істнує „радикальпа партія", 
а там „соціялісти-федералістп" — це лише порожні черепашки, в аких 
жива істота вже давно вмерла, це — шкаралупини, що обернулиса лише 
в суспільні окаменілості! і такими істнують й тепер. Мусіли прийти 
живі класові сили. 

І вони прийшли. 
Невиразна мішанина чогось ідеально-демократичного розклалась 

па матерію буржуазну і пролєгарсько-трудову, кожна з певним за-
пасом своєрідного революційного чи контр-революційного Духу. 

Кожна з їх має свою класову ідеольоґію й інтереси. Боротьба 
ідеольоґії! і інтересів в своїй взаємній складності! дає суму історичного 
процесу і є його движучою сплою. Все наше народництво йшло від 
Драгоманова під прапором суперечних ідей—революції й еволюції. Шев-
ченка і Драгоманова, акі один одного віаемно ослаблюють, тому ре-
волюційний рух був загалом слабий своїм еволюц йно-каменарським 
дзьобаннам, до акого пе могли і не можуть ніколи пристати широкі маси. 

І широкі маси українського народу були в стороні від цього руху, 
навіть ширші маси іпгеліґенції, акі йшли за своїми інтересами по 
стежці боротьби за буржуазпо-міщанськии добробут. 

Коли українство 1917 року стало на ґрупт боротьби за кла-
сові інтереси, в оно стало могутнім, живим: пішли широкі маси. 
За революційно-соціалістичним українством пішли трудові маси, за лі-
берально-буржуазним українством — дрібне інтеліґентське мішанство, 
за реакційно-буржуазним — велика буржуазій. Тому й поясняється факт 
впливу соціялисгично-революнійних елєіиентів, що повели за собою 
більшість селянства і роб.тніцтва. а також факт впливу навіть таких" 
нікчемних українських обявів, як Скоропадський, котрий зміг утворити 
з історичного боку більший рух в буржуазії, ніж Драгоманівці в „гро-
мадах". Д і а л ь н е укра їнство, представлене навіть далеко слабшими 
особами, ак Драгоманов, роблать ширший класовий рух, бо воно стоїть 
на ґрунті класової боротьби. 

Вса інтеліґенціа, що помилково вважає себе за „сіль землі", 
ніколи проповіддю благочестиво-культурних вартостей пе зробить того, 
шо зробить маленька ґрупа борців за класове визволевна трудащого 
люду. Ніака інтеліґентська ідепльоґін не має того вначінна, ак то 
говорять панове безґрунтовні інтеліґенти. 

Ми стоїмо на переломі між двома світами: культурницьким укра-
їнством і українством класової боротьби. Культурницьке українство, 
безґрунтовна інтеліґентщяна скінчилась. Прийшов до боротьби народ. 
Кляса трудащих визволиться лише шляхом революційної боротьби. 
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Тому матиме силу лише така ідеольоґія, що кликатиме народ на 
боротьбу. 

На історичну арену українського життя вступив революційний 
соціялізм, що означає собою наш ідеал — соціялізм, і шлях до 

| ідеалу — революцію. 

II. Два світогляди. 
Картина, яку ми тільки що оглятали, говорить нам про долю, 

тих соціялістичних стремліпь, які виросли, загально беручи, на прин-
щпі еволюціонізму. Сумна це доля! 

І не лише для народницького соціялізму, а й для марксизму, 
котрий також опирається на доктрину еволюціонізму, дуже ориґінальну, 
зрештою, і впливову в Европі. Революційне народництво 70-х років 
йшло своїм шляхом революціонізму, але тому що воно тоді не пере-
могло, тим самим втратило кредит і відступило своє місце еволюціо-
нізмові, який знайшов свій найкращий вираз в марксизмі. 

Українське драгоманівство було плодом переходової доби до 
уміркованпх прпнціпів еволюціонізму, але воно не стало марксизмом 
через обєктивві обставини українського життя — аґрарний характер 
України і національну неволю її. В Росії, як бачимо, прийшов також 
свого роду „радикалізм", але він був безсилим супроти спльпійщої теорії 
еволюціонізму — марксисіської. 

Революційний соціялізм відродивсь в Росії в початку XX віку,і 
на Україні — трохи пізиіще, як і все па Україні йде пізніще через \ 
слабшу її культурність. 

Одначе на чому все-таки виростає революційний соціялізм, паї 
якому ґрунті? 

Виясненню цього питання присвячені дальші нариси, але коротко 
треба означити тут-таки головні прикмети рев. соціялізму і його роз-
біжносте з популярним і пануючим в Европі марксизмом. 

Головна ріжниця — цілком инакша історично-фільософська свідо-
мість, пнакше розуміння історії, инакша соціольоґична доктрина, на якій 
основана система инакшої тактики боротьби за соціялізм. 

Друге. Окремі природно-історичні, господарські і культурно-
психольоґичні обставини життя аґрарного сходу, це-б-то аґрарне госпо-
дарство, своєрідні земельно-правові відносини і свідомість, певний рівень 
народньої культури і окремий характер політично-соціяльного гніту 
пануючих. 

Для України ці обєктивні фактори мають де в чому иншвй 
вираз, ніж в Росії, а спеціяльно — національна неволя, певна соціяльна 
структура української нації (національна протилежність інтересів села 
і міста), низький рівень вищих елементів культури, культурно-психіцший 
антаґовізм з Росією, характер самого капіталу (кольоніяльний), де-що 
инакшвй характер аґрарно-земельпих відносин (непередільна земельна 
громада). 
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При ріжпиці місцевих обєктявпих даних між Росією й Україною, 
вони мають де-що спільне в аграрній природі свого господарства, в 
перевазі трудового типу над капіталістичним, що їх разом рішучо од-
ріжняе від індустріальної Европи. Через те європейський (марксистський) 
соціалізм не може опанувати Східної Европи, не відмовившись від 
основної своєї доґми — еволюціонізму, як прпнціпу тактики. 

Спільним ґрунтом російського й українського соціялізму є їх 
історіософична копцепція революціонізму, на якому стояло як давне 
революційне народництво, так і теперішній революційний соціялізм. 
Одначе, пояснення даного історичного моменту і розуміння конкрет-
них обектнвних обставин змінюється ріввобіжно з розвитком життя, 
тому теперішні соціалісти-революціонери де в чому одріжняються від 
своїх попередників — револкйійних народників. 

По змозі намагатимусь виясняти підстави українського револю-
ційного соціялізму, як він мені представляється, використовуючи арґу-
иентацію як рев. народників, так і соціялістів-революціонерів — очевидно, 
російських, бо українське народництво майже не має революційного 
минулого ні в ідеольоґії, ні в практиці, поминаючи досвід теперішньої 
революції і те революціоперство Шевченка і Драгоманова, про яке я 
вже згадував. 

Революційний соціалізм на Україні, як український соціялізм, як 
рух, почався вже в нашому поколінні попереднього десятиліття. Але 
він і досі не виявив своєї ідеольоґпчної фізіономії, не став на твердий 
ґрунт теоретичного перекопаная і не дав ще своєі відповідної тактики. 
Пережитий памп час революції приніс багато досвіду, нкий треба звя-
зати з загалЬно-теоретпчпим українським, а не з російським ґрунтом, ак 
то було до недавна. 

І. Капіталістичне і трудове господарство. 
Сучасна наука про народне господарство займається вивчеинам 

переважно товарного, капіталістичного господарства. Вона говорить 
про закопи його розвитку, руху, про його движучі сили і форми. 
Головною прикметою капіталістичного господарства є мета його: ви-
роблювання товару для ринку, а не для безпосереднього споживання./ 
Головною правпою формою його є приватна власність на знаряддя 
продукції і на вемлю. Соціальна основа його — впкористовуванпа най-
маної праці, що предполагає пролетарську класу, позбавлену знарадь 
продукції і змушену продавати свою робочу силу капіталістам. Як на-
слідок цього — капіталісти присвоюють частину робітничої праці в 
формі надвартостей (зиск), зріст капіталу на кошт цієї над-
вартосте і збільшенна тиску па населенна, неухильна пролєтаризація 
його. І рунтом для росту капіталізму є обробка сирових продуктів — 
промисловість. 

От власне цим капіталістичним господарством і займається наука 
політичної екопомії. 

Але ми знаємо, що, опріч капіталістичної' системи господарства, е 
Ще ннша, в якій прикладаєтьса не найманий труд, а через 
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те нема в лій ні суспільної катеґорії (пролетаріату), пі екопомичннх 
(надваргости, прибутку й ренти). Це господарство продукує не для 
ринку, а для споживання. Воно живе переважно в сільсько-госпо-
дарській области і навіть не має (як це в Росії й па Україні) права 
приватної власности на головне „знаряддя продукції" — землю. Зна-
чить, його правною формою громадська власн ість на 
основне „знаряддя продукції". Його добуток не є визиск, а трудо-
вий дохід. Воно не заінтересоване ринком, не пошпрюс його, не 
•Шукає, не воює за його, маючи в собі багато з прикмет „натурального 
'господарства". Це — трудове господарство, область якого 
переважно хліборобство, ремісництво. 

Воно складає дуже поважну частину людського господарства, 
навіть подавляючо бі.іьшу його частину. Воно продукує в Росії й па 
Україні значно більше продуктів, ніж однородне капіталістичне госпо-
дарство, воно займає на Україні до 70% всього населення! А між 
тим наука про народне господарство майже іґпорує його і говорить 
лише про капіталістичну систему, ототожнюючи капіталізм з самим ; 
народнім господарством. Велика ріжниця трудового господарства в | 
Росії й па Україні від європейського в сільському господарстві: селян-
ська земля тут майже вся є г р о м а д с ь к о ю властяістю (в Росії — 
передільна община, що займає майже 90% всієї селянської надільної 
землі, па Україні — переіільна і непередільна община, що займає 
майже 55% всієї селянської надільної землі, при чім па сході і півдні 
цей процент піднімається до 94% — Катерипославщипа, а на заході 
падає до 4% — Поділля, уступаючи своє місце подвірно -спадковій 
— не індив ідуальн ій також! — власности). В Европі земля1 

в трудовому господарстві, як і в нашій Галичині, є прпвагно-інди-
відуальною власністю. 

Ця „європейська" правова форма власности на землю панує 
і в Естонії, Латвії, Литві, Польщі. Лише Росія, Україна й Білорусь] 
представляють різко-инакшпй (колективний) тип власности на землю 
в трудовому господарстві, при чім па Україні і в Білорусі, загалом 
беручи, цей тип де-що мякіие виявлений, ніж в Росії, і до певної 
— дуже малої — міри уявляє повільний (на Правобережній Україпі) І 
перехід до європейського типу (панування приватної власности). 

Це все вказує на глибоку, непримириму суперечність між тру-і 
довим і капіталістичним господарством взагалі і дуже глибоку ріж-| 
нпцю між трудовим східньо-европейським (Росія, Україна і Білорусь) 
і західньо-европейським трудовим господарством. Коли правові відносини 
є лише формою заключених в ній економичпо-суспільнпх, то всякому 
ясно, що колективна і приватна власність на землю в трудової^ 
господарстві витворюють ииакше й ідеольоґичаі „надбудови", які нй| 
можуть бути втиснуті в рямці європейських, як буржуазних, так і с о ц і -
алістичних теорій. Наука про індустріально капіталістичне г о с п о д а р с т в о 
претенлуе назпватиса універсальною, тоді як вона обхоплює Лише 
частину народнього господарства, іґноруючи систему т р у д о в о г о 
господарства. Це особливо різко кидається в вічі в Росії й на У к р а ї н і , 
де капіталістичне господарство представлає, ак по розмаху п р о д у к ц і ї . 



— 57 — 

так і по числу зайнятого в ньому населення, дуже малу частину, 
порівнюючи з трудовим, між тим політична економія говорить і тут про 
закони індустріяльно-капіталістичної продукції! Так само і наука 
соціялізму. Маркс студіював і бачив перед собою анґлійське, німецьке, 
французьке капіталістичне господарство, вглиблявся в його тенденції 
та закони і на цьому ґрунті утворив свою ґрандіозну соціольоґичну 
і екопомичну систему, котру можна б назвати наукою індустріяльного 
капіталізму і його „іманентного" продукту соціялізму. І оскільки 
Західня Европа уявляє один тип власности, незвичайно розвинуте 
індустр іяльне господарство, з перевагою його над трудовим 
господарством, остільки марксизм пустив глибоко коріня в європейський 
ґрунт: майже всі соціялістичпі партії там ісповідують марксизм. 

Йе те в Росії і па Україні. 
Трудове господарство на основі гуртової власности на 

землю було ґрунтом, всякого виросла в Росії і на Україні революційно-
соціялістпчна ідеольоґія. Коли Маркс і Енґельс в „комуністичному 
маніфесті" причислили європейське селянство до контрреволюційної 
маси приватних власників ва зпарядя продукції, то вони мали для 
цього формальну підставу, виходячи з того, що трудове селянство 
мало землю на праві прпватно-інднвідуальної власности. Розуміється, 
цього цілком не досить для того, щоб признати за трудовим госпо-
дарством (без найманої праці, а тому й без надвартості!) однакові 
властивості! з буржуазним. Для цього немає обєктивних даних! Однієї 
формальної прикмети замало, бо за однаковою правовою формою 
земельної власности трудове господарство має в собі цілком инший 
економичний зміст, ніж капіталістичне. Без сумніву, європейське 
трудове селянство причнслити до контрреволюційної маси давав під-
ставу його культурно-психольоґичний характер, а саме 
податливість клерікально-реліґійним суґґестіям духовенства, — цього 
стовпа європейської реакції. Але з цього суспільно-психольоґичного 
факту не можна дедукувати економичної сутп трудового господарства 
і класової — селянства. З очевидною наглядністю це виявилось, так 
сказагп, в чистому виді, в Росії і на Вкраїні, де трудове селянство 
є не лише поважним участником революції, а навіть більше — 
її основою і головним двпгачем!*) 

*) В передмові до „Комуністичного маніфесту" 1882 року Маркс говорить, 
Що коди вибухне в Росії революція і стане імпульсом до всеевропсйської, то 
оощина може стати вихідним пунктом для соціялії тичної організації суспільства, 
геаїуючи на цей погляд, російські марксисти (Илеїанівська шкода) старались 
Дуже багато, щоб віп не поширився, і вони добились значного успіху в справі 
коміїромітації общини за кордоном. Марксистська література Росіяп розносить 
жмут своїх ідей по всій Европі, марксисти ріжних національностей і держав 
просто переписують загальні нредпосилки марксизму (часто препарованого толку-
вателями на свій смак) і варіїруюгь загальники в галежности від індивідуаль-
ного хисту, але по суті всі їх писаппя — ніабльонові. Українські марксисти — 

європейці" (галичане), а за ними і буржуазна інтелігенція шабльоново повторює 
« « «погляди",на общину, про яку вони ані найменьшого поняття н е м а ю т ь . 

ОІШ̂ЩОСЬ чули, що це якийсь „колективізм^, пережиток „примітивного кому-
нізму", а позаяк комунізм в тепер всесвітнім страховищем для буржуазії, то 
очевидно, що всакий натяк на комунізм общини викликав лють, скаженість 
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Цього факту не можуть заперечувати найбільш правовірні 
марксистські ортодокси і, очевидно, мусять виявити гнучкість язика, 
щоб убгати цей факт в свою ідеольоґичну систему. Вони це й роблять 
формулою признання „біднМшаго крестьянства", а в останній час 
навіть „середняка", за фактор соціялизлу. Це ніщо пнше, як 
перехід з марксової ортодоксії на позицію російського і українського 
революційного народництва. Нам важно в цім разі зазначити цей факт, 
як один з доказів того, що ідеольоґія революційно-народницького 
соціялізму виросна на реально-історичному ґрунті в Росії і на Україні 
і представляв оригінальну соціалістичну систему, яка суперечить 
європейському доктринерству, схильному трактувати марксизм, як 
універсальний соціялізм, що суперечить, на нашу думку, обєктив-
ному станові річей. 

2. Земельна громада (община). 
Отже трудове селянство, основи його господарства, колективна 

форма власности з нринпіном р івенства права кожної особи на 
8ємлю, кількостний момент цього господарства; його побутово-етична 
основа і збудований історично на нім суспільний устрій трудових мас 
— стали ґрунтом дія вироблення ідеольоґії революційного со-
ціялізму всупереч автоматичному еволюціонізмові європейського 
соціялізму. 

Бачучи перед собою реальппй факт народньо-трудового колекти-
візму, хоч і не досконалого по степені розвитку, придушеного, 
систематично каліченого пануючими клясамп, російські і україпеькі ре-
волюційні соціялісти призпалп в йому високий тип народпьо-трудо-
вого буття, що їм, як соціялістам, увижався, яко втілена в побуті пре-
красна мрія визволеної людськости. Всякий соціаліст, основою світо-
гляду котрого е колективізм і рівне право кожного на природні добра, 
мусів це признати. „Обіцпна" в Росії, „громада" па Україні — це не 
лише адміністративне поняття, це — народньо-господарськпй колектив' 
ний принціп розподілу, в данім разі — землі. 

Можна сказати, що це перша стадія колективізму: спільне воло 
діння природою та ще з рівним правом кожної особи на неї. Коли 
і ревище проти неї. Свіжим фактом реакції проти „общини" е вказівка в про-
грамі парижського „Укр. Національного Комітету", котрий пропонує земельну 
справу рішати на Україні поділом на х у т о р і . Бвропейська буржуазна хуторо-
манія панує і в Українців, які пропонують те, що для с т е п о в о г о х а р а к т е р у 
України в неможливе цілком. Степи б е з в о д н і ! Населення купчиться коло річов, 
поділити степи па х у т о р і неможливо. Це розумів кожний укр. селянин, що 
живе на Херсонщині, Катеринославщині, Тавріі, Полтавщині, Харківщині, Дон-
щині, Бесарабії, Поділлю, це-б-то більшість укр. населення! А „європейці" 
л і з^ь з хуторями туди. Як наші „європейці" засвоюють ідею хуторів з євро-
пейської буржуазної літератури, так всі марксисти засвоюють і поняття общини, 
про яку вони н і ч о г о пе знають, бачучи перед собою лише факт п р и в а чн о-
індивідуальної земельної власности і пе знаючи, що подавляюча часть селян-
ського землеволодіння в Росії і дуже велика часть на Україні е к о л е к т и в н а . 
Російська община і українська вем. громада — це зовсім не „альмепди", як то 
думають наші буржуазні „європейці", котрі не мають поняття, як живе укр. 
трудовий народ. 
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соціялісти визнають колективізм за найвищий тин людського співжиття, 
то вони мусять визнати ним „общину" 'і „громаду", хоч с т е п е н ь роз-
витку цього типа в общині і громаді й не висока поки-що, але роз-
вивати його, підносити степень досконалосте — це завдання кожного, 
де завдання історії . Так і визнали революційні народники „об-
щину" і „громаду" за високий тип, за соціялістичний тип життя, в його 
початковій стадії, не досконалій степені. В своїй відозві до молодіжи 
сказав натхнений і один з найбільших революційних народників 
Н. Г. Чернишевський: „Умрите за сохраненіе равнаго права каждаго 
крестьянина на землю, умрите за обіцинное начало!" 

Ці великі слова е заповітом революційного народництва і ви-
хідним пунктом соціялістично-революційної боротьби багатьох поколінь 
в Росії і на Україні за останні 60—70 років життя. Боротьба за 
„общинное начало", за принціп народпього колективізму, боротьба не 
лише за збереження його, а й за розвиток його, за піднесення 
степені розвитку цього високого типу громадського істнування — 
стало і е задачою активної боротьби, пе лише ідеольоґичної розробки 
в літературних кабінетах. Через те революційне народництво по своїй 
суті було і е активною, реально-потрібною боротьбою за соціялізм, за 
введенпя його на місце феодально-поміщицького і капіталістичного 
панування. Це виходило з реального факту хочби в тій його части, 
що треба зберегти і с т н у ю ч и й, живий зародок колективізму. Але, 
опріч задачі збереження, була ще й задача розвитку колективістич-
ного „начала"! 

А зберігати треба було. Бо вже в 60-х рр. пануючі кляси 
стрівожились після проповіді Герцена, Оґарьова, Бакуніна про „соція-
лістичність" общини. Міністр Валуев 1863 р. вносив правптельству 
доклад про потребу боротьби з общиною і заведення приват-
но-індивідуальної власности на європейський зразок. Цей „европеїзм" 
Валуева був у 80—90 рр. підхоплений . . . марксистами, які розпочали 
боротьбу з революційними народниками, спеціяльно проти ідеї збері-
гання общипп. Сумним першим намятником цього е книжка бувшого 
чорнопередільця ІІлеханова, що потім став „батьком" російських (і україн-
ських) марксистів — „Наши разпогласія" (1885 р , Женева). Після 
розгрому соціяльно-революційної партії „Народної Волі" в початку 
80-х рр. народилась за кордоном з чорнопередільців ґруна „ви-
зволення праці" на чолі з Плехановим і Аксельродом, що засвоїла 
марксизм і крізь цю призму почала поясняти, „передбачати" еволюцію 
Росії. Марксизм, залізний закон розвитку продукційних сил, матерія-
лістпчне розуміння історії, необхідність для Росії переходу через капі-
талістичну фазу, необхідність виварки селянства в капіталістичному 
котлі, це-б-то пролетарізації — це все стало в гостру суперечність 
3 Цеольоґіею революційного народництва. 

Чому? 
3. Початок росколу. 

Ясно. Революційні соціялісти, виходячи 8 розуміння общини, як 
першого ступня (і то реально-жпвого) колективізму, бачили в общині 
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перехідну форму до соціялізму. Вони думали, що община е льоґичною 
категорією соціялізму, через те від общини шлях, на їх думку, лежить 
просто до соціялізму. Треба тільки розчищати його, викорчовувати 
феодально-пояіщпцькі пеньки і вести нарід до прекрасної будучини: 
треба битись реально, тепер же, нападать па всі ворожі силп! Треба 
народові розкрити суть його власного устрою, що він є зародком со-
ціялізму, треба викликати соціальну революцію. Всупереч Европі, 
котра застряла в багні капіталізму і його міщанської культури. Росія 
піде окремим від неї шляхом. Росія бо, завдаки історичній долі, 
що дала їй общину, ближче стоїть до соціялізму. Через те 
Росія піде, мовляв, своїм окремим шляхом, обминаючи капіталістичну 
фазу, просто до соціялізму. Це ясно, а тому помиляються ті (в тім 
числі й марксисти), що думають, піби капіталізм мусить захопити 
і Росію. Капіталізм є ворог трудового люду, його нема чого кликали 
в Росію, штучно насаджувати і бачити в ньому якусь і сторичну 
необхідність. Він пе є історичиою необхідністю, він є для Росії 
лише одною з історичпих можливостей. 

І тут революційне народництво зустрілось з матеріалістичним 
розумінням історії. 

Матеріалістичне розумінпа історії, або соціальний матеріалізм, є1 

віссю соціольоґичної доктрини Маркса й Еиґельса. Виросла вова па 
ґрунті вивчепна європейського капіталістичного господарства і зводить-
ся до слідуючого. 

,.В суспільній продукції, потрібній дла підтримки жптта. люде 
вступають в певні відносини, н е о б х і д н і і н е з а л е ж н і од їх 
волі, акі відповідають певному щаблеві розвитку матеріальних продук-
дііших сил. Сукупність цих продукційних відносин творить економичпу 
структуру суспільства, реальну базу, над котрою підносптьса юридичпа 
і політична надбудова і котрій відповідають певні суспільні форми 
свідомостп. Способом продукції матеріального жптта обусловлюєтьса со-
ціальний, політичний і духовий процес життя. Не свідомість людей 
опреділяє їхнє буття, а навпаки: їхня свідомість опреділаетьса їх су-
спільним буттам. На певному щаблі свого розвитку продукційні сили 
суспільства стають в конфлікт з істнуючпяи продукційними відносинами, 
в рамцах аких вони до того істпувати, або — що є лише юридичним 
виразом того ж з'авища — з відносинами власности. З фірм розвитку 
продукційних сил ці відносини стають їх кайданами. Тоді наступав 
доба соціальною перевороту. Зі зміною економичної основи змінюеть-
са швпдче чп тихше вса величезна надбудова. При вивченні таких 
переворотів треба завжди одріжнагп матеріальний переворот в еконо-
мпчппх умовах продукції, що даєтьсн точно формулуватися природно-
історпчно, від юридичних, політичних, релігійних, художніх чи фільо-
софичнпх, або — коротко кажучи — ідеольоґичних форм, котрими люде 
обгортають цей конфлікт в своїй свідомости і в котрих вони борягься, 
Н і а к а с у с п і л ь н а формацій не гине, пе розвинувши 
всіх продукційних сил, дла котрих в о н а д ає п о т рі б-
ний простір; нові продукційні відносини ніколи не виникають 
раніш, ніж в недрах старого суспільства не будуть підготовлені мате-
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ріяльні умови для їх істнування" (Магх: 2иг Кгііік сіег роІШзсЬеп 
Оекопотіе, ЗШМ а̂гі, 1920, ст. ЬУ—ЬУІ *) 

Література вказує, що Маркс і Еяґельс не дали закінченої і 
вауково-обґрунтованої теорії історичного матеріялізму, а всі їх тверд-
ження висловлено в формі, хочби, наприклад, вищенаведеного ряду 
дедукцій, власне афоризмів, які стали відправними пунктами марксизму. 
Що ж ми тут бачимо? Продукційні сили, продукційні відносини (від-
носини власности), спосіб продукції. Взаємовпливи цих катеґорій спри-
чиняють розвиток. Розвиток продукційних сил розриває юридичну 
форму продукційних відносин. Так стають соціальні перевороти. Цілком 
на ґрунті економичному. В кіпці цитати вказано на невмолиму стій-
кість цього процесу, на льоґичну необхідність, на невмолиму діялєк-
тику історії. 

Послідовно з цієї схеми впвпливає автоматизм історичного розвитку, 
повпа незалежність ходу історії від людської волі, це-б-то, що людина 
є пасивною играшкою в руках „продукційних сил", точного наукового 
означення яких в марксизмі нема. Марксисти взяли собі ці „продук-
ційні сили" за провідну зорю в історії, одсунувши саму людину осто-
ронь, не визнаючи за людиною права бутп субєктом історії. Практичні 
висновки з цієї теорії, в приложенві їх до певної історичної обстановки 
і моменту, вели і ведуть до надзвичайно заплутаних теорій, з-за яких 
люде пайбільше і сваряться, але нам важно в данім разі, що ж таке 
історія і які рушійні сили її розвитку ? 

4. Суспільний процес. 
Відношення до природи наповпяє всю діяльність людини, котра 

здобуває від природи засоби для свого істнування. Людина може на-
ступати на природу з індивідуальними своїми силами (так і було 
в доісторичну добу, коли люде окремо жили ще зоольоґичними оди-
вицями-родппамп), або в гурті з иншимп людьми, це-б-то соціяльно. 
Згодом ссціяльне обеднання людей розвинулось незвичайно і дійшло 
аж до сучасного суспільства. Це для людинп корисно, бо гуртом можна 
більше здобути. Отже відносини людини складаються з відносин до 
природи, індивідуальних і гуртових. Людина відноситься до природи 
сусп ільно , цеб-то суспільство є свого рода-інструментом, збірником 
індивідуальних спл, через які людина і впливає на природу, але в лю-
дини виникають внутрі суспільства також відносини, що власне і на-
повнюють і творять суспільпу сферу істнування, що має свою окрему 
історію — соціяльву, як протилежність попередній добі зоольоґичного 
істнування. 

Історія суспільних відносин і е властивою соціальною історією 
•іюдини. Таким чином, ми маємо три фактори історії: природа, людина, 
суспільство. Очевидно, природа має свої окремі закони розпитку, 
своє самостійпе, незалежне істнування й тому ще свою окрему історію, 

поскільки людина є частина природи, вона має біольоґичні закони 

*) Підкреслення мої. М. ЛІЕ. 
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свого істнуванна, залежні від природи, історія біольоґичного розвитку 
людини входить в історію природи, але як член суспільства — людина 
має ще окрему сферу соціяльного буття і соціяльних відносин. Ці со-
ціяльні відносини і мають свою історію. Вони є предметом її. 

Очевидио, що початок соціальних відносин знаходиться або 
в добровільній згоді людей вступити в ці відносини або в не-, 
д о б р о в і л ь н і й , коли одна людина живосилом примусить другу 
людину вступити в ці відносини. І в тім і другім випадкові відносини 
виникають з акта волі , субєктивно ї вол і людей. 

Відносини людини до природи виникають з непохптно-необ-
х ідних обєктивних властивостей природи і людини, але соціальні від-.| 
посини людини до людини (з причин господарських чи негосподарських) 
виникають з акта субєктивної волі, а не обєктивної необхідносте. Ції 
соціальні відносини незвичайно складні і зі збільшеним числа людей 
і степені густоти населениа виросли до величезної сили впливу, со-
ціяльного впливу, що межують з силою впливу обєктивної необхідности. 
Коли б населення землі через нкісь причини зменшилось, напр., до 
5—10 душ, то, очевидно, вен складність теперішніх соціальних відносин 
впала б цілком до початкового свого стану. Отже соціальні відносини,] 
соціальне давлінна, — е історичнм з'авищем, є історичною кате-
ґоріею, що має свій початок і може мати льоґичио мислимий кінець. 
Яко завище історичне, воно, значить, еділом людським, бо абстрагу-
вати його від людини не мислимо. Соціальні відносини, движучі їх 
сили, причини їх і наслідки — є людський твір, джерело їх — людина, 
ак носптель движучої психофізичної енергії. 

Чому ж соціальні відносини здаютьса иноді людині (і е иноді 
справді, такими) непереможно-могучими, перед котрими сила і воля 
окремої індивідуальности є майже віщо ? 

Окрема людина є одиницею фізичної і психично-рушійної маси. 
Многоміліонкратно більшу масу й енергію мають всі инші люде, 
беручи їх суспільно, бо іменно всі люде орґанізували свою масу і енергію 
в певну спільність. І коли ви будете порівнювати силу маси й енергії 
окремої особи з силою й масою другої особи, то побачите, що 
вони мають приблизно однакову силу впливу. Коли ж порівняєте масу 
і енергію окремої особи з силою і масою всіх ннших осіб 
взатих разом (суспільством), то побачите ріжницю, ака саме стає перед 
очима. Тут і виавлаєтьса вса „малосилість" одиниці супроти суспільства 

Ца малосилість одиниці і всесильність суспільства збільшуютьс 
в часі і просторі. 

Чим більша одлеглість в часі одділає особу од суспільства, тим 
більше скупчених сил має суспільство і меньше — особа. Висновок з цього 
порівнанна стає ще ясніїцим, коли ми уявимо, що порівнюємо індивіду-
альну силу, зібрану протягом короткого часу життя особи, з безмежним 
протягом часу в житті сусп ільства . Ці величини непомірні! 
Але порівнанпя сили особи і суспільства в просторі дає ті ж самі 
результати. Чим більший прост ір суспільних відносин, тим єд-
нання людини з людиною став меньше, вплив волі однієї на волю 
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другої менший, тим інертність, непорушність суспільної маси і сили 
більша, а сила окремої особи — меньша. 

І можна льоі'нчно мислити, що окрема людина цілком не може 
керувати волею і масою всіх иншпх людей, навпаки — сама цілком 
підпорядковується їм, це-б-то вол і і масі с у с п і л ь с т в а . Марк-
систи кажуть — и р е д у к ц і й н и м силам, що розвиваються в сус-
пільстві, але цілком помимо його волі. 

Коли помимо волі кожної особи з'окрема, то, значить, і по-
ливо волі всіх ос іб разом, отже суспільні продукційні сили 
розвиваються помимо . . . . суспільства ? Тут льоґичний непростимий 
гріх маркспзма, що падав продукційнпм силам якесь значіння над-люд-
ських сил і віддав їм віжки історії в руки, одмовившись од признання 
початкової волі людини, безсилість котрої він вивів з порівнання маси 
і енергії окремої особи з масою і енергією всіх иншпх осіб, ор-
ганізованих в суспільство. П о р і в н а н н я не в однакових 
умовах! 

Людина індивідуально ме може підняти, навіть зворухнути, 
100.000 пудів ваги — це факт, але є факгоя, що маленький хлопець 
при помочі підйомного крану підніме цю вагу і навіть спустить так, 
що розібє шкаралупину горіха, а зернятка не порушить ні крихти. 
Чому цеV А тому, що людина, взята п о - з а сусп ільством, має 
лише свою індивідуальну масу й енергію, є дрібницею, взята ж, трак-
тована суспільно, вона має більшу силу. Вона має в собі ча-
стину сусп ільно ї сили. Вона не лише віддає свою силу сус-
пільству, а и дістає велику соціальну силу від суспільства. 

І коли хто хоче знати дійсну силу с о ц і я л ь н о ї людини, 
то мусить звернути на це увагу. Людина не може підняти ваги 
самого згаданого крана, але при помочі його може підняти більшу 
вагу, ніж сам кран. Що таке кран в данім розумінню ? Це є с к у п-
чення п е в н о ї , с о ц і я л ь н о вкладено ї в нього сили, 
якою може орудувати і окрема особа. 

Сила окремої людини в суспільстві є більшою за її індиві-
дуальну силу, зміряну по за суспільством, в якійсь абстрактній 
безповітряній, по-за соціяльній простороні. Отже коли міряти силу 
людини з силою суспільства, з сплою соціяльних відносин, то треба 
брати її соціяльно, як носителя частини соц іяльно ї сили, иноді 
навіть дуже великої частини. С о ц і я л ь н а сила людини — 
Це є ї ї с о ц і я л ь н а в л а с т и в і с т ь , яку вона може ви-
являти лише соціяльно. І порівнювати її можна лише в оди-
накових соціяльних катеґоріях: силу окремої особи з силою окремої 
особи, силу родини — з силою другої родини, силу і'рупи з силою 
Другої ґрупи, силу кляси — з силою иніної кляси. Лише так можна 
орудувати з соціальними категоріями. 

Коли ж ви візьмете „продукційні сили" суспільства з одного боку 
(це-б-то все суспільство!) і сили окремої людини — з другого та порів-
няєте їх, то й вийде, що продукційні сили, цей твір людей, возви-
шаються до значіннвя над-людських фатальних сил, що розвиваються 
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• .. і 
по своїх власних законах, помимо і незалежно від волі їх творца-
людини, а людина тоді розглядається не як творець своєї історії, а як 
її продукт („думання опреділаєтьса буттям-'!), та ще й жертва, 
играшка в руках створених нею „продукційпих сил"! І тоді діалек-
тика історії справді стає . . . . лише словесною діалектикою, що має 
лише стільки спільного з історією, оскільки трактує про неї, нічого не 
поясняючи по суті справи. 

Соціяльна сила окремої людини величезна, яку можна 
пізнати лише в с о ц і я л ь н і й обстановці , в соці-
альній дії. 

Соціальну силу окремої людини можна і треба мірати не в по-за-
соціяльній, абстрактній сфері, а силою тієї соц іяльно ї кате-
ґорії, до якої особа належить: родина, ґрупа, клнса, націа. 

Соціальна сила робітника заключаетьсн пе в його індивідуальній 
силі, а в силі робітничої класи, сила каніталиста не в його інди-
відуальний силі, а в силі його класи, його соціальної катеґорії. 
Окремого робітника, як і окремого капіталиста може легко знищити 
сили ворожої класи, але того самого робітника в його соціальній об-
сганові знищити не можна, доки сили клас будуть рівні чи навіть не 
рівні. Тут лише повстає питанна, а коли ж робітнича класа ЗНИЩИТІ 
со ці а ль н о класу капіталістичну? Тоді, коли соціальна сила робіт 
ництва буде більша, ніж капіталістів. 

Сила людини складаетьса з фізичної маси і рушійної сили, 
що разом можна назвати її психофізичною еперґією. Так складається 
і сила соціальних катеґорій: родипи, ґрупи, класи. Соціальність збілм 
шує сили окремої особи, то, очевидно, збільшує і силу сполучення їх, 
Коли класа робітництва має велику фізичну масу, то класа капн 
талістів не знищить її, бо має меньшу масу. Але коли класа капі-
талістів панує соціально, то тому, що вона має більшу енерґію, більшу 
п с и х и ч н о - р у ш і й н у с и л у . І вся річ в тім, — що добре 
знають соціялісти (і навіть марксисти), — що треба збільшити пси-
хичну енерґію (рушійну силу) трудової класи, ВІДПОВІДНО її 
фізичній масі : тоді вона переможе масу і енерґ ію 
к а п і т а л і с т и ч н о ї класи. І вони йдуть, агітують, орґанізуюють, 
освідомлюють пролетаріат своїми слабими силами, не покладаючись на те, 
що усвідомлюючу працю мусать робити лише „продукційні сили". Ту 
і марксисти забігають вперед автоматизму історії і хочуть збільшиті 
психичну енергію робітничої класи! Чи й на це їх пхають продук 
цінні сили, чи й це вони роблать „помимо волі", незалежно від неї, 
особливо марксисти-іителіґенти, аких „бутта" тримає зовсім не на фаб-
риці чи на пиві, а в роскішних кабінетах? 

Р о с п о д і л с о ц і а л ь н о ї е п е р ґ і ї по с о ц і а л ь -
них к а т е ґ о р і а х в к а з у є на їх с и л у і р о л ю 
їх в і с т о р і ї . 

Динаміка окремої особи і динаміка класів — ось движучі силй 
історії. 
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5. Розуміння історії і критика марксизму. 
Марксисти визнають, що початкове скупчення капіталу не зале-

кнть, як то говорять буржуазні економисти, від „ощадности", „дбай-
ливости" і „здібности" окремих осіб, що здобули знаряддя продукції 
в свою власність і через те виросли на багатирів. Історична наука 
установила, що земельна власність і инші інститути власности виросли 
з н а с и л ь с т в а дужчих над слабшими. Батьком капіталізму було 
насильство з усіма його формами рабства, кріпацтва і всякого по-
неволення. Будучину капіталізму уявляють марксисти, як кінець його, 
шляхом соціяльної революції, шляхом н а с и л ь с т в а , це-б-то субєк-
тивно-вслевим актом людей. 

В межах цього капіталістичного періоду людина позбавляється 
волі, весь соціяльнпй процес провадять продукційні сили, незалежно 
од волі людей. 

Коли допустити цей погляд, то, очевидно, треба прийняти такі 
консеквенції. Коли клясів ще не було (навіть і тепер е безкласові сус-
пільства — „дикі"), або коли їх вже не буде (в соціялістичному суспіль-
стві), то що тоді буде двпгачем історії? Продукційні відносини тепер 
виявляються в клясовій боротьбі, і в результаті цієї боротьби — роз-
виток історії. Як не буде к л я с і в , то й не буде хіба розвитку ? 

Очевидно, це не так. Позад продукційних сил стоятиме, як 
і стояла, єдиний двигач — людина, джерело і носитель рушійно-діна-
мичної енергії. Буде лише дві соціяльві катеґорії: окрема особа 
і суспільство. І взаємовплив їх буде, як і є, дви-
гачем і с т о р і ї . Причім соціяльна сила суспільства буде і си-
лою особи, і що може зробити суспільство — це, значить, вробить 
особа, як соціяльна істота. 

Разом з тим напрохується друга консеквенція. 
Марксисти визнають, що соціялізм виросте сам собою з капі-

талізму (на що ж тоді кінцева соціяльна революція?), що соціялізм є 
функціональним явищем капіталізму! Капіталізм є передумова соці-
ялізму ! 

Автоматизм історії веде її до революції . Революція ніщо 
шше, як зупинка одного історичного періоду і початок другого. Чому 
ж іменно продукційні сили так ослабнуть, що даДуть змогу виявитись 
революції, насильству над історією? Маркс каже, що в недрах сус-
пільства набираються потроху нові сили, що потроху змінюють про-
дукційні відносини. Які ж це сили? Продукційні сили. А які сили 
ділають помимо волі людей і залізно нанують над ними ? Також про-
дукційні сили. Значить одні продукційні сили панують, другі наби-, 
раюгься незалежно од волі людини і н е з а л е ж н о в і д в ж е \ 
п а н у ю ч и х п р о д у к ц і й н и х с и л ? . . . Це все питання, 
Що витікають з марксових носилок, але вони нас не можуть цікавити, 
як породілля доґмн і ведуть до схолястичної еквилібристики. 

Але на ґрунті власне нього толкування волі і безсилля людини 
(індетермінізм і детермінізм) розвинулась була величезна суперечка між 
народниками і марксистами, в якій марксисти зайняли позицію детермі-

М. Шаиовал, Революційний соціялізм. 5 
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нізму, непризнанна свободи людської волі. Нам тепер нема потреби 
входитп в подробиці цього спору в сфері фільософії, але нам цікаво 
глянути на вияв цього росходження в соціольоґичному толкуванні 
доктрини. 

Марксисти соціялізм визнали за автоматичний результат історії, 
так би мовити — за еманацію капіталізму. Супроти цього народники 
зайняли протилежну позицію: соціялізм буде розвитком общини, ви-
росте з т р у д о в о г о господарства, а не з капіталізму, як думали 
марксисти. 

Думаючи так, марксисти льоґичпо перейшли в Росії і на Україні 
до боротьби з „общинним началом", вважаючи всі „старі" форми пе-
р е п о н о ю д л я п р и х о д у к а п і т а л і з м у , а це зна-
чило — і с о ц і я л і з м у, бо, на їх думку, чим швидче розви-
неться капіталізм, тим швидче прийде і соціялізм. Льоґично з цього — 
необхідність „разложенія общини", боротьба з а пролетаризацію се-
лянства, це-б-то за збільшення числа пролетаріату (борця за соціялізм), 
бо селянство признано за контрреволюційну масу, „дрібну буржуазію", 
хоч вона не то що не в и к о р и с т о в у є н а д в а р т о с т и , а 
ограблюється до решти власне буржуазією і тисячами мре з голоду. 

Але раз люде увірували в матеріялістично-історичний фаталізм, 
в те, що соціялізм може появитись лише, як наслідок капіталізму, що 
трудове селянство є „буржуазія", що община е стара форма (колективізм 
власности!), то ясно, що Росія і Україна ніякого „особливого шляху" 
не має, мусить підлягти „капіталізації", а селанство „нролєтарізації".; 
Селанство повинно колективізм землеволодінна покинути дла того, 
щоб, спочатку виварившиса в капіталістичному котлі, потім вернутись: 
знову до колективізму, але нового, иншого, соціалістичного, доско-
налого. І треба тепер уавитп радість марксистів, коли їхні „про-
рокуванна" збувались: капіталізм в Росію йшов, община розкладалась. 
Вони це все вважали за історичну необх ідн ість (не то що мож-
ливість, а неминучу потрібність!) і сміалиса високомірно з 
„бідних", „ідеалістів", „романтиків", „дрібної буржуазії", щоц вела од-
чайдушну героїчну боротьбу з царизмом і капіталізмом. Йде „істо-
рична необхідність — і чому дон-кихотп опираютьса!" Навіть знайш-
лиса ортодокси матеріалізму, що виступали проти несенна допомоги 
селянству підчас страшного голоду 1891—92 рр., вважаючи піддержку 
селннства за перешкоджанна історичному процесові, очевидно — за 
контр-революцію. 

Розуміється, цього вже було забагато навіть для марксистів, 
і знайшлись инші марксисти, котрі признали тих ортодоксів за „не-
справжніх" марксистів. 

Це було етично, гуманно що-до голодних селян, але непра-
вильно що-до „чистоти віри". Хіба це входить в проґраму марксистів 
— підтримувати „буржуазію" хоч би й дрібну? і 

В усякому разі доґма є доґма: раз соціялізм може вирости лише 
з капіталізму, то треба було вітати розвиток капіталізму в Росії — це 
рад, і друге — т р е б а п о б о р ю в а т и революційних народни-
ків і с о ц і я л - р е в о л ю ц і о н е р і в , їхнє „провокування" ре-
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волюці ї , їхню тактику тероризму супроти самодержавія, як опори капі-
т а л і з м у , треба йти иншим шляхом, „який вказала Европа". Ця доі'ма 
марксизму утворила той к о н т р - р е в о л ю ц і й н и й дух, яким 
перейнято всю тактику марксистів. Капіталізм ріс в Росії і, побачивши 
в общині перепону для швидкої пролетарпзації, що молода промисло-
вість потрібує все більше робітників, що треба на робочому ринку 
збільшити конкуренцію праці, утворити реґулятор заробітної платні — 
трудовий резерв — п і д н я в с я п р о т и о б щ и н и . Це був-
с т р а ш н и й , могучий напад! Община тріщала, марксисти вітали „істо-
ричну необхідність", а селянство протипоставило всю силу своєї упер-
тости і трималося міцно общини і громади. Нарешті 19С6 року прийшла 
столипінська реформа, яку п р и в і т а л а і частина марксистів. 
Инша часть одкрито своєї радости не виявляла, академично конста-
туючи факт „історичної необхідности." 

Це все загострило боротьбу між марксистами і революційними 
соціялістами. Партія соціялістів-революціонерів розпочала на самім 
початку XX в. знову політичний, (а максімалісти — і аґрарпий) терор і 
продовжувала його нідчас першої революції 1905 — 6 року, аж поки 
пе ослабла. 

Революційні соціялісти не прийняли погляду марксизму на авто-
матизм історичного розвитку і катеґорично одкидали можливість народ-
ження соціялізму з капіталізму. 

Лише революція, лише орґанізоване насилля трудових мас одкриє 
шлях для орґанізації соціалістичного устрою, а тому вимагали тактики 
збройної боротьби, тому озброєне повстання трудових клясів вважалось 
за дійсний засоб цієї боротьби. Для „виховання" мас потрібними вва-
жались терористичні вчинки, „кари" над особливо шкідливими охрани-
телями старого устрою. 

Це все, очевидно, стояло в суперечности до „ортодоксального 
марксизму", до його розуміння історії. Замісць фатальних продукційних 
сил діяльним творцем історії революційні соціялісти визнають особу 
людську, соціяльна сила котрої і дає початок змінам. Через те 
інтереси особистосте поставили вони во главу угла своєї проґрами: 
лише інтереси конкретної особи є критерієм для оцінки історії, кри-
терієм соціяльпого поступування людини. Лише гуманізм, найбільша 
сума щастя найбільшого числа людей може бути критерієм соціялістич-
ної етики, це-б-то право конкретної, живої людини на свою працю, на 
рівну пайку природнього добра, право вільного безмежного розвитку 
особистосте. 

Шукання правди обективного стану річей (правди-істини) і суб-
ективної правди людської, що служить щастю і свободі кожної конкретної 
особи (правда-справедливість), примирення цих правд, утворення їх 
сінтезу в інтересі людської особи — такий принціп установили соція-
лісти-революціонери, як путеводну зорю в соціяльпому поступованні 
людини. А з того всього — активний вплив, натиск на історичний 
процес, а пе пасивне вичікування того часу, коти капіталізм зробить 
соціалізм. Це є відкиданням, нехтуванням автоматизму історії, того мате-
ріалістичного фаталізму, який лежить в основі марксистської доктрини. 

5* 

І 
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Історичні умови розвитку Росії і України, перевага трудового 
господарства, , винищена селянська маса, народпя віра в те, що земля ] 
не повиява бути приватною власністю, — були ґрунтом для росту. 
соціяльно-революційного світогляду, для орґанізації не-марксистської і 
соціалістичної партії, котра не могла прийняти концепцій, вироблених 
марксизмом на ґрунті європейського капіталістичного устрою. 

Як же соціялісти-революціонерп розуміють історичпий процесі 
і яку еволюцію суспільства передбачають ? 

З попереднього викладу вже видно схему революційно-соцінлі-1 
стичного світогладу. Людина е творцем своєї історії. ІІродукційно-1 
економичпі відносини грають дуже важну ролю, вони е одним з фак-
тор ів поступу і розвитку, але не єдиним. Позаак людина 
боретьса за охорону свого житта, за впконанна своїх фізиольоґичпих І 
функцій (це є біольоґичпий закон), то переважпа часть її діальности — 
господарська — направлена на здобутта продуктів дла їжи, пиття, одежі,, 
житта, але не лише дла цього. Вона займаєтьсн господарством і дла і 
задоволення своїх духово-культурних потреб: будує храми, робить 
музичні інструменти, полотно і фарби дла картин, дла ікон, лабораторії, 
книжки і мікроскопи дла науки, знараддя дла війни, але богослуженна, 
концерт, науковий дослід — це не господарська діальність, 
а творчість. Творчість людини, ак вираз її психичної енергії,; 
внутрішньої двигательної енерґії (не мускульної, а психичної) е також 
одним з факторів розвитку історії . 

І оскільки господарська діальність людини має звазок з матері-, 
яльнимп умовами істнування, з природою і соціяльно-екопомичними 
відносинами, остільки „матеріалізм" має свою вагу, розумієтьса, дуже] 
велику. І розвиток продукційних сил, власне — з б і л ь ш е н н а п р о-, 
дукційности праці є одиим з проявів поступу, але сам він є на-1 

слідок, а не причина розвитку історії. Бо є ще негосподар-
ська діяльність людини, котра також дає початок змінам в історії.! 
Оскільки носителем творчої, рушійно-дінамичної енергії є людина,; 
остільки вона є початковим джерелом своєї соціяльної історії. Інерція, 
велика громоздкість соціально культурної господарської сфери вели-
чезна, ак то нонснеио раніш, але людина є її творцем і властивостами 
свого соціяльного стану, своєю соціяльного силою панує 
над своїм твором. Не індивідуальна людина, а соціяльна 
людина! ІІоскільки трудові маси пограбовані насильниками, иоскільки 
вони мусять всю свою діяльність наповняти лише матеріяльно-госпо-; 
дарським змістом, постільки лише вони матеріялістичні в своєму житті 
і світогляді, і постільки їхня соціальна сила (ак одиниці, так і класу) 
є мала, бо має лише фізичну масу і дуже мало рушійно-дінамичної 
творчої енерґії. 1 розум класової боротьби є в тім, щоб збільшити^ 
цю енерґію, використати соціальну силу трудящих, направити її 
проти паразитів. Отже вміст історії — боротьба за збільшення рушій-
но-дінамичної і творчої енерґії мас, а це значить — складаючих її кон-
кретних людських одиниць, бо лише ці одиниці є реальним носителем 
живої рушійної енерґії. Збільшити рушійно-творчу енерґію трудових 
мас — значиїь « ідняти і н д и в і д у а л ь н і с т ь людини, її з д і б- : 
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пости, її розмах, її творчість , силу її субєктивно-
волевих імпульсів. Тому добро і добробут людської індивідуаль-
ности, особистосте, е засобом її розвитку і разом з тим метою. Метою 
історичного розвитку стоїть добро людини, добро всіх людей. Ми не 
кажемо— суспільств;!, бо суспільство е абстракц ія : коли кожна 
людина матиме добро, то це значить всі, суспільство. І через це со-
ціялістично-революційний світогляд можна би з правом назвати со-
ціяльним індивідуалізмом, очевидно, не в міщансько-буржуаз-
ному смислі цього слова (соціальний еґоїзм), а в тому, як у пас 
вказано вище. Так і називав Н. Міхайловський ідеольоґію революцій-
ного народництва — соціальним індивідуалізмом. Людина 
дала початок своїй соціяльпій історії, вона її продовжує, утво-
ривши могучпй інструмент своєї волі — суспільство, яким ударає в мертву 
природу і викрешує з неї пскри, огні незнаної доти сили, акими освіт-
лює свій шлях. В своїх відпоспнах до природи людина не знищує при-
роди і не творить її. вона її використовує , пристосовує 
до своїх цілей, які ставить субєктпвно своєю волею. Історія суспіль-
ства і є ряд еубєктивних цілей людських і їх досягнень. Не про-
дукційні сили єдино предопреділяють хід історії, а субєктивпо-во-
лева діяльність соц іяльно ї людини і її соціяльних кате-
ґорій. Продукційні сили, утворені соціяльною людиною, і служать 
цілям людипи, а не своїм власним. Через те соціялізм прийде 
не як плід якихсь іманентних законів руху, наложених в продукційних 
силах, а сплою іманентного субєктпвпзму людипи. 

Признаючи велику ролю матеріяльного фактору в стосунках 
ЛЮДИНИ до матерії природи, ми розглядаємо відносини людини до 
властивостей природи, як їзду на пароплаві: людина не нищить матерії 
води, дерева, заліза, вугілля, а використовує їх властпвости. Вона не 
може зміняти по своїй волі матерію, але примушує її пливти туди, 
куди хоче вона, людипа, і ставить мету людина матерії, а не матеріа 
людипі. В морі могучої соціяльпости, утвореної людиною, ця людина 
ставить собі ціли і досягає їх — соціяльно. 

Щоб не було непорозуміння, я дозволю собі звернути увагу на 
розділ про Шевченка і Драгоманова, де коротко зачеплено питання 
про „можливість соціялізму". До того додам кілька уваг. Коли взагалі 
можливий соціялізм? Які матеріяльні чп культурно - психольоґичні 
передумови потрібні для приходу соціялізму, або, як тепер люблять 
впсловлятись — коли доспіє соціялізм? 

Ми що дня чуємо і читаємо, що не треба робити революції, 
0 0 де-які галузі промислу ще не назріли для соціалізації, а де-акі 
назріли. В цих тверджеппях заложено вже, як презумпцію, матерія-
•п стично розумінпє історії. Під „назрілістю" розуміється укрупнення 
виробництва: як що певна галузь ведеться вже по типу великого 
виробництва, в скопцентроваиих господарствах, з великим числом 
робітників, машинами і т. и., то ця галузь „назріла". Розуміється, ні 
в одній країні всі галузі, разом беручи, пе назріли. Тільки в гірпицтві 
вугіль, сіль, нафта то-що) пануй велике виробництво з природи річи, 
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тому тепер говорять про „націоналізацію" цієї галузі господарства 
Майже всі инші галузі „не назріли", ще довго не назріють, а при 
паннуванпі капіталізму -— ніколи не назріють розшматовані правом 
окремої власности. 

Оця проблема „назрілости" випливає льоґпчно з марксистської 
доґми, що розвиток матеріальних продукційних сил (знаряддя про 
дукції) орґанізує людей, колективізує їх, зводить все в більші ґрупи 
що працюють біля машин і т. п. Відповідно станові господарської 
•гехники (знаряддя продукції) залежить і форма орґанізації праці 
Рабство відповідало одппм знаряддям, кріпацтво — пншим, вільна 
наймана праця — ще инншм, теперішнім машинам і т. д. Отже] 
людскість в історичному розвитку преходить до вищої техніки і черев! 
це колективізується. Капіталізм е епохою найбільшого розцвіту тех 
ніки, колективізація праці розвивається невпинно, рівнобіжно з ти 
йде процес соціяльної переґрупіровки: дрібні господарства з поганим 
знаряддям не можуть конкурувати з великим виробництвом, гинуть 
дрібні господарі иролєтарізуються, переходять на фабрику, колективі 
зуються, психика змінюється з індивідуалістичної на гуртову. Отже 
буде такий час, коли господарство перетвориться по всіх галузях 
у велике виробництво — такий результат економпчпої еволюції 
а соціяльна еволюція при цім приведе до колективізації праці. Буде 
значить, що ? Соціялізм виріс в недрах капіталізму. Щоб соціяліз 
став уже видимим фактом, тоді зробиться соціяльна революція: спро 
лєтарізована більшість відсуне силою приватних власників, вибере сво 
еуснільно-державну владу — це буде диктатура пролетаріату. 

Марксизм, намітивши таку схему, твердить, що вказана еволюція 
є соціольоґичним законом, котрий неминучо виявиться скрізь. Кожн 
країна мусить перейти цей процес. І то в усіх галузях господарств 

промислі і сільському господарстві. Позаяк капіталізм, силою свого 
характеру, стремиться укрупнити, збільшити продуктивність пращ 
в інтересах бариша, заводить енерґачно машини, колективізує працюй 
нролєтаризуе населення, то цим збільшує армію революції і головне 
— підготовляє ґрунт соціялізації. Так виростає в його під шкурою 
приватної власности нове мясо і кости соціялізму. Прийде час, про 
дєтаріят здере цю шкуру і перед нами вийде соціялізм, як гарний 
метелик виходить з кокона чи ляльки. 

Оцю теорію капіталістичного розвитку справедливо названо 
автоматизмом історії , і проти неї повстали соціялісти-рево 
люціонери. 

Перш над усе нінкої колективізації не помічаєтьса в сільському 
господарстві. Ніакого особливо „крупного" виробництва не помічається 
з природи самого господарства. (На цьому ґрунті розвинувса великий 
слїр про „дрібне" і „велике" аґрарне господарство, спорили аж поки 
прийшла світова війна). Велика поміщицька власність ще не е »ИПОІЇ 
великого виробництва. Мобілізацій землі показала, що навіть 
велика власність не вбільшуєтьса, це-б-го „капітал не концентрується" 
..праца не колективізується"; земля роздрібнюється, дрібні господарству 
не зменшуються числом і плошею. а збільшуються. Як є, навпаки тому 



яро що учив марксизм! Боротьба селянства за землю показалась силь-
нішим фактором, ніж розвиток „продукційних сил", а тому вся штучна 
система матеріялістичного розвитку історії рухнула. „Знаряддя продукції" 
де оправдали своєї репутації і „античного рабства", яке ніби-то 
було необхідного передумовою сучасного соціялізму. В сільському 
господарстві йде побідно трудовий тип, а не велике поміщицьке 
виробництво. Трудове господарство займає величезне місце в усім 
обсягу народнього господарства. В аі'рарних країнах воно нанує. 

І хоч як внідряється шляхом грабіжу і насильства індустріяльний 
капіталізм, а це пі крихти не віщує про „назрівання до соціалізації 
сільського господарства". Коли ж назріє сільське господарство ? Коли 
назрілість розуміти по-марксистському, то ніколи. 

Будучи під впливом марксистської доктрини. Драгоманов тому 
й доводив, що Шевченко і не міг бути соціялістом: як же! Україна 
аґрарна, кріпацька, не проходила ще стадії найманої праці, пе мала 
ще конституції, з нерозвинутою промисловістю ! Хіба там була колективі-
зація, пролетарізація і т. и. необхідні передумови назрівання соціялі-
зації ?! 

І ця теорія капіталістичного розвитку, як бачите, є теорією 
якогось дивовижного телєольоґизму історії, теорією якогось еволюціо-
нізму, пляномірної постепепности, на якій не могла і не може не 
виростати система самого упертого „наукового опортунізму", який дав 
такий блискучий цвіт в соціялдемократичнпх партіях! От з цією 
теорією підходять „ортодокси", міряють і стверджують: „не назріла" 
та й край. 

Зрозуміло, чому соціялісти-революціонерн сперлися на общину, 
на цей „зародок" колективізації, чому одкинули „визрівання" і про-
повідували соціяльну революцію, аж поки не загрузли в меньшевизмі, 
ставши під вплив теорії, яку П. Лавров, Н. Михайловський з такою 
енерґією одкидали. Насаджуваний насильством і грабіжом капіталізм 
прийняли їхні епіґони за результат залізної економичної еволюції, це-б-то 
повірили в марксистський магеріялізм. Через це вони передали чер-
воний прапор большевикам, а сами опинились на нелегальному становищі. 

Так зло пожартувало над ними матеріалістичне розуміння історії. 
Ми ж думаємо, що все питання про „назрілість" розвязується 

в иншій площині. Метою діяльности соціалістів є боротьба за 
визволення праці од визиску. 

Ця боротьба повинна провадитись б е з у п и н"н о : при всякому 
стані продукційних сил, при всіх формах експльоатації праці — рабстві, 
кріпацтві, вільно-найманій праці, ренті, податкові, процентові і т. п. 

Метою революційного соціялізму є здій с неня права на 
повний продукт праці. Отже, чи скотарське, аґрарне чи інду-
стріальне господарство, на низькій чи на високій степепі розвитку 
матеріальних продукційних сил, а визволення мусить бути. 
Дрібне чи велике виробництво — організація повстапня експльоатованих 
тРУДОвих мас є задачою революційної боротьби соціалістів проти капі-
талістів і поміщиків. Де є визиск праці — там революцій назріла! 
"Ищий ступінь колективізації пралі у великому виробництві — це 
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важна річ, але не це є ближчою метою визволення! Мета визволення 
— здійснити право на повний продукт цряці, знищити грабіж. Коли 
у нас папує дрібне аґрарне господарство, то хіба це аґрумент проти 
потрібности визволення? Ні. Революція повинна усунути паразитизм, 
а еволюція потім доведе до колективізму шляхом екопомичної необ-
хідносте і культури. 

Правильно, що російські соціялісти-революціонери боролись за 
общину, бо громадська власність на землю і рівне право на неї кож-
ного — це єсть вищий правовий і моральний принціп, бо він краще 
забезпечує право на істнування людини, ніж звірство капіталізму. Що 
община падала під ударами капіталістів, то це не доказ культурної 
переваги насильника. Правильно роблять і ті, що не зважають на „дрібне 
господарство" і таки боряться проти визиску праці. І у нас на Україні 
панує дрібне трудове аґрарне господарство — ну. і що ж з того? 
Треба, щоб прийшов капіталіст і поміщик обертати дрібне господарство 
у велике, пролєтаризувати селян і „колективізувати" їх на фабриці? 
Щоб цим способом наближати соціялізм ? Це дивовижне марновірство. 

Передумови соц'ялізації творить не приватна власність капіталі-
стів, а щось инше. І без капіталізму е шлях до соціялізму і то — 
кращий шлях: 

Культурно-психольоґична назрілість революції, свідомість рабства 
у масах. 

III. Трудовий принціп і капіталізм. 
І. Поняття трудового принціпу. 

Споконвіку людська думка шукає такоі формули справедливости 
яка справді забезпечила б людині д ійсн і її інтереси, ті інтереси, що не 
порушують таких же інтересів другої людини. Тільки така справедли-
вість була б справедливою, котра нічого у людини безповоротно дармв 
не одбирае; лише така суспільна орґанізація була б справедливою, що 
помножує добробут кожної окремої людини, а не відоирає його. В основі 
цих шукань стоїть шукання того, на що людина має право, що є її 
невідбірною приналежністю. 

Правно-фільософична думка соціялізму установила, що невідбірния 
правом людини є право її на життя (фізичне істнування) і як спосіб 
здійснення цього — право на працю, або, анакше кажучи —| 
право на продукт своєї праці. Що людина зробить сама, що 
здобуде від природи, обробить своєю працею, пристосує до своєї ноі 
треби — те й її. І це однаково відноситься до людини, що с̂ іма 
працює, сама веде своє господарство чи в гурті, суспільно, бо і в 
цьому випадку результати діяльносте є результатами праці кількох 
людей, отже всі результати є збірним числом окремих складників —• 
трудової участи кожного члена гуртової орґанізації. 



— 73 — 

І очевидно, що право кожного участника е правом на повний 
продукт його праці, котру можна зміряти робочим часом, з увагою на 
якість праці. 

Право на повний продукт прац і е самозрозумілим, не-
відбірнпм, власне — природним правом. 

Однак де-які сопіялістпчні письменники в своїх правно-фільо-
софичнпх шуканнях спиняються на иншій думці і кажуть, що людина 
нас таке природне право, котре забезпечує людині потрібну для іст-
нування пайку з усієї суми життєвих засобів, які в даний момент є. По-
треба дихати, їсти, берегтись від холоду і спеки, істнувати — це єсть 
саме істнування і воно мусить бути забезпечене всією сумою природніх 
благ, життєвих засобів, без огляду на якісь инші критерії, опріч цього 
одвічного, невідкличного права на істнування. 

Соціялістична правно-фільософична думка власне йде цими двома 
шляхами, розвиваючи, уґрунтовуючи два критерії невідбірнпх, природніх 
прав людини: право на повний продукт праці і право на істнування, 
критерій праці і критерій потреби. Обидва критерії практично 
мають служити одній меті — переиначити сучасний лад, установити 
приніїіи вищої справедливосте в росподілі дібр і засобів прожитку. 
Перший критерій е соціалістичний, другий — комуністичний. 

Коли ми глянемо на сучасний суспільний устрій, то побачимо, 
що ледве хто живе так, щоб його життя і спосіб добування засобів 
відповідав згаданим принціпам: одні працюють, користуючись непов-
ним продуктом, а другі не працюють, тим часом користуючись продук-
том не своєї праці. Трутовий прннціп росподілу життєких, природних 
і витворених засобів в сучасному суспільстві не має місця. Ми знаємо, 
що поміщики живуть з ренти, капіталісти з надвартосте, банкири — 
з проценту, купці з торгового баришу і т. д., а ті. що працюють, що 
своїм трудом добувають від природи тяжкою працею хліб (селане), 
і ті, що перероблюють всякі матеріали на ріжні продукти і предмета 
(робітники), пе користуються повним продуктом своєї праці. 

Теперішній капіталістичний лад оснований на насильстві , 
котре і є принціном розподілу в сучасному устрої; приватна власність 
на землю і знаряддя продукції — його правною формою, класова 
держава непрацюючих — його орґанізацією, право сильного — його 
фільоеофіею, правом, мораллю, релігією, взагалі — його ідеольоґіею, 
класова боротьба — його рушійною, дінампчною силою, змінювання 
відношепь між суспільно-класовими силами — його політикою. 

Коли сучасний суспільно-господарський устрій цілком суперечить, 
одкидає, не визнає трудового права на повний продукт праці, то асно, 
Що він може триматись тільки силою пануючих і безсиллам трудящих. 

111 не міг би . істнувати, коли б працюючі здійснили своє право на 
повний продукт праці! Бо тоді б не було таких економичнпх з'явищ, 
я к Ррнта, прибуток, процент і т. н., з чого скупчується, акумулюється 
капітал. Здійснення трудового принціпу в розподілі дібр означає 
повну руїну капіталістичного устрою. Льоґично трудовий принпіп рос-
поділу ̂  не мислимий в капіталізмі, а капіталізм — в трудовому сус-
пільстві, під яким ми розуміємо таке суспільство, в якому здійснилось 
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би право робітника на повний продукт праці. Через те, з погляд; 
сучасних панів життя і їх рабів, трудовий приицін е по своїй природ 
абсолютно революційний, бо переведення його в житті 
можливе лише насильним шляхом. Як робітники примушені силою збро 
боротись з а його, так капіталісти силою зброї боряться проти його 
Революційну природу трудового принціпу визнають обидві стороні 
без вагань. Це ясно, бо капіталізм живе лише з присвоєння чужо 
праці в першу чергу. Це есгь єдине його джерело. 

Всі инші об'яви капіталізму є льоґнчно-витяжнпмн з головного 
його принціпу — присвоєння чужої праці. 

Здійснення голого права на істнування, установлення критерії 
потреби можна мислити при всякому еуспільно-економнчному устро 
Коли б потреби істнування нездібних до праці — старих, хворих 
дітей то-що, тепер цілком не задовольнялись, то вони б вимерли. Вони! 
й тепер живуть пе коштом своєї праці, не правом на повний продуй| 
її, але по праву па істнування наділяються в родині чи суспільстві по 
критерію міпімума потреб. Можна б далі продовжувати цю думку 
коли б сучасне суспільство забезпечило всім своїм членам прожиточниі 
мінімум всіх потреб, то це й було б реалізацією права на істнування 
Льоґнчно зреалізування права на істнування не суперечить капіталі 
стичному устрою. Лише культурно-психольоі'ична природа буржуазпог 
суспільства — жадність, еі'оїзм, хижацтво — перешкоджає перевесті 
в життя цей критерій потреби в вистарчаючій повноті, а тому • 
і вражаємося теперішнім контрастом між бідними і багатими 
Економпчна природа капіталізму (користання чужої праці) не супере 
чить льоґично здійсненню права на істнуванпа, не одкидає його, а пав 
паки, використовує критерій потреб. Заробітна плата робітників і добро 
дійна милостина для непраце з датних — це і єсть форма виявленні 
в буржуазному суспільстві права всіх па ісгнування. І власне всяі 
культурні елементи суспільства (інтелігенція, духовенство, всякі лі 
беральні, демократичні, радикальні партії) стремляться зменшити прірв; 
між багатими і бідними, зменьшпти контраст між злидням! 
і роскішшю, підняти прожпточниії пайок бідних до степеня забеа 
печення необхідних потреб, але ніколи ніяка радикальна, демократичи 
діяльність не має па меті ввести новий критерій росподілу дібр •) 
трудовий принціп. Трудовий принціп не знає ані бідних, ані багатих 
він знає лише працюючих або непрацюючих, трудове надбання аб< 
нетрудовий дохід. 

Трудовий принціп росподілу всіх надбань і рівне право на добр 
природи лягли в основу соціялісгичпої фільософії права, як природи 
права кожної людини, одвічні, яевідбірні. Зрозуміло, що хто не стоїть І 
за це право, той не соціяліст. Тому всякі „соціалістичні"' партії, якії 
не боряться за здійснення трудового принціпу, є не соціалістичнії 
і тому — не революційні. 

Соціалізм, як наука і як ідеал, єсть з а с о б о м здійяіеняв 
трудового принціпу на теперішній стадії розвитку. Соціялізм не єстяі 
«ета, він — лише засіб для досягненна мети, акою е в и з в о л е н н я ! 
праці од вивиску. Але вса концепція соціялізму е глибшим і шпршйш 
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розумінням проблеми визволення праці од визиску. Власне: пе лише 
скасування визиску праці в умовах даного правопорядку, не лише 
с к а с у в а н н я монополій на природу і цриватної власности на засоби 
п р о д у к ц і ї , а визволення людини від надмірної, непродуктивної праці, 
в и з в о л е н н я орґанізму людського від надмірного напруження, від пере-
р о с х о д у його життєвої сили й енерґії. Соціялізм добивається ще й ро-
зумної орґанізації праці, орґанізації суспільної, гуртової, товариської 
по методу техничного п о д і л у п р а ц і , що досягається обед-
н а п н я м робочих сил. Очевидно, що це стремління вимагає скасування 
приватної власности на землю, на живі сили природи, на знаряддя 
продукц і ї , вимагає пншої політичної орґанізації суспільства, иншої фі-
дьософі ї , моралі, права і т. п., загалом — це вимагає нового типу 
життя. Реалізація голого трудового принціпу вимагає з р у й н о-
в а н н я к а п і т а л і з м у , визволення від зайвої праці; куль-
т у р а і добробут вимагають орґанізації нового суспільства, нового уст-
рою — соціялізму. 

Трудовий принціп предполагає тільки працюючих. Тому, що пра-
цюючі мають ріжні сили і здібності!, то результати праці не можуть 
бути рівними для кожної людини. Трудовий принціп льоґпчно не веде 
до рівенства, про яке мріють де-які течії соціалістичної думки. Рівеп-
ство мпслиться тільки при рівному росподілі всіх засобів жпття. Навіть 
принціп потреб, за який тримається комунізм, не веде до рівенства, 
бо потреби також не рівні у людей. Ідея рівности — це абстракція 
нашого думанпя. Це абсолютизм думки, яка шукає льоґичнпх закінчені, 
свого розвитку шляхом упроіцень наших понять до одного принціпу. 
Така, напр., ідея єдиного Бога, рівенства, свободи і т. п. 

Але на цій абстракції рівенства будується ціла система нового 
суспільного устрою — комунізм, який стоїть на принціпі „праця 
по силах — споживання по потребах". В цій системі пема також місця 
для трудового принціпу, бо хоч і комунізм предполагає обов'язкову 
працю для всіх, але він не предполагає права кожної людини на 
повний продукт праці. Комунізм є системою зреалізування права на 
істнування, а не трудового права. Про це я докладніще говоритиму 
в иншому розділі, а в цьому розділі хочу повніще висвітлити зміст 
трудового принціпу. 

Отже трудовий принціп на предполагає рівенства, тим самим 
Допускаючи попятте в л а с н о с т и на продукт праці. Так, оскільки 
витрачається моя жива енерґія, психофізична субстанція мого я. 
остільки продукт праці також м і й. Мій — значить власний. Тру-
довий принціп є скасуванням паразитарного права власности і вста-
новлення дійсного, трудового права власности. Через те соціяіізм не 
е знищенням взагалі власности: він е боротьбою за дійсне право влас-
н°сти, 8а установлення в житті для кожної людппп вищого, абсолют-
ного, священного права власности на продукт її власної праці. 

Соціалістичне суспільство — це те, в якому зреалізоване право 
ласности в самому чистому, реальному його вигляді. Дійсного права 
ласности в дотеперішньому житті ще н е б у л о. * 
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Капіталізм єсть системою вопіющого порушення, нищеппя права] 
дійсної власности! І тому не капіталістам і визискувачам говорити про] 
право власности, бо про дій:гге право власности може говорити тільки 
той, хто працює і живе з власної праці. 

Соціялістнчпа революція є способом зреалізуваняя чистого, єдиного! 
справедливого, глибоко - морального права власности кожного на свою! 
працю, це-б-то на самого себе. 

Соціялісти зпають, що боротьба за право власности на свій про-
дукт є боротьбою иротп рабства праці, це-б-то проти рабства людини! 
Всяке рабство є рабством праці. Античне рабство, середньовічне і нове! 
кріпацтво було тільки иншою формою присвоєння чужої праця 
Тепер також присвоюється чужа праця, а тому рабство продов-
жується. Еволюція політично-суспільних форм не змінила суті су+1 
спільства, бо ця еволюція не була боротьбою за дійспе право власі 
яости па працю, а була лише зміпою способів визиску чужої прапш 
Буржуазне право власности — це пе загальне, а монопольне прав«!і 
хижаків, право пе всіх, а якоїсь частки суспільства. Загальне праве! 
власности може виявитись тільки в одному — в праці, тому соціялізи 
є боротьбою за загальне право власности. 

Політичний демократизм без економичного демократизму е лише 
демократизмом визискувачів. Дійсний демократизм без здійснення праві 
на повний продукт праці не мислимий. Тому соціялізм є боротьбою!] 
за д ійспий демократизм, підставою котрого є трудовий припціп. 1 

Загальне виборче право без здійснення загального трудовогм 
права на повний продукт праці ніколи не приведе до дійсного деШ 
мократизму. 

Так звана теперішня „демократія" взагалі пе є демократія і паї 
зивається так через непорозуміння. Демократизм ПОЛІТИЧНИЙ Є прині 
піпом буржуазії, демократизм економпчпий є принципом соціялістіи 
Змішати пі принціпи пе можпа. 

Буржуазія дурить неосвіченпх і сліпих словом „демократія", яв 
папа римський дурить сліпих словом „християнство". 

Всяке дурисвіцгво одкриваеться дуже легко при помочі тільк| 
трудового принці ну. 

Огже трудовий принціп є глибоко-революційним і непримиримо| 
ворожий всьому буржуазпо-капіталістпчному устроєві. 

Хто стоїть за трудовий припціп, той єсгь непримиримий революЦ 
ціонер і соціяліст. Хто не стоїть за трудовий принціп, той єсть і не 
соціаліст, і не революціонер. 

Соціялістична наука довго шукала твердого, прппціпу, па якомп 
можна збудувати справедливий суспільний лад, але доки не було ясн® 
встановлено, відкіль виходить всяка несправедливість, доти соціялісти 
вбивались на хибні шляхи буржуазного реформизму. Вони все виході 
дили в поняття рівности, проектували переділ дібр, видумували спільні 
форми життя і праці, захищали право на істнування, а тому все /ібя|І 
вались на критерій потреб. Бачучи, що критерій потреб є можливим 
для здійснення в сучасному їм устрої, вони апелювали до добрих по|І 
чувань пануючого клясу, бувалп соціяльними реформаторами, а нікол»! 
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ооціяльними революціонерами. їхні фантастичні проекти фаланстерів, 
комун то-що були чистим утопізмом, бо доки не зреалізований трудо-
вий принціп, доти не можлива зміна капіталістичного устрою і всіх 
нещасть, які з його льоґично вивпливають: ні знищення злиднів, хвороб, 
пошестей; ні знищення темноти, забобонів, марповірства; пі самовизна-
чення національностей, ні знищення війяп, ні встановлення всесвіт-
нього мира і т. д. 

Всі постуляти гуманної культури не можуть бути здійснені в 
межах буржуазного устрою, тому безнадійна всяка метушня паспфі-
стів, культурників, поступовців, демократів і т. п. катеґорій обману 
і самообману, бо всі такі людці не знають або не хочуть знати, що 
таке трудовий принціп, котрий е ключем, яким одмикається 
брама будучого царства свободи, братерства, щастя. 

Хто не має цього ключа, той людина старого світу, або жалюгідний 
піїмей, або нещасний утопіст, або хижий розбійник. 

І хто хоче творить історію, той мусить стати на верховинах 
сучасної культурної і правової свідомости, яка є свідомістю трудового 
принціпу. 

2. Вульгарізація. 

Без ясного розуміння трудового принціпу не можна бути соціалі-
стом, бо не можна в цім рал зрозуміти природи сучаспого суспільства, 
його суперечносте, його движучі сили, джерела власти і панування, 
джерело рабства і упокорення, джерело трудового надбання і форми 
присвоєння, грабіжу, пролєтарізації. Без його неможливо зрозуміти ме-
ханізм обміну вартостями і не можна побачити хвірточки, в яку тікає 
великий злодій — капіталіст. Не можна пізнати можливих напрямів 
суспільного розвитку, шляху поступу і збочень реґресу. Економичяий 
принци обміну вартостями є основою суспільства, розуміти його — 
значить розуміти життя і дух часу, але це розуміння не можливе без 
знання — що таке трудовий принціп. 

Кілька прикладів свідчать про це. 
Вп знаєте, що пани життя спокопвіку люблять і вміють поборю-

вати всякі ворожі їм ідеї одним способом — вони приймають їх, вони 
апмілюють їх з своїми інтересами! Приймають форму, натягають її на 
всю будову своїх відносин і ніби залізним дахом захищають внутрішній 
зміст. Вони беруть і ставлять її, як громозвід, над собою : громозвід 
притягує найнебезпечніщу силу над будівлю, ніби наближує всю небез-
пеку її, а Л е в цім і єсть порятунок: лише притягаючи грім на себе, 
на громозвід, можна від його врятуватись. Так завжди робить пануюча 
юрба. Вона прийняла християнство — науку миру, любовя, рівенства, 
братолюбія, а зробила його зброєю клевети і насильства, убийства, гра-
біжу, війни. І ніхто так цупко не держиться за християнство, як па-
нове капіталісти, поміщики, царі, ґенерали, попи, єпископи, банкври і т. п. 
насильники і злодії! Прийняти слова нової ідеї, як форму, і вдягти 
ппми зміст свого життя, інтересів, звичаїв, понять — це найліпший 
спосіб боротьби з ідеями. Цей спосіб можна назвати експропріацією 
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небезпечних ідей і вульгарізацією їх з метою одняти у трудових мас; 
свідомість і можливість орієнтуватись. Духове обеззброєння трудових 
мас — де постійна задача буржуазії, котра вже хоче асімілювати со-
діялізм і заплутати шляхи, збити трудовий люд з пантелику. 

Процес пристосування нових ідей до старих понять, звичаїв, 
побуту, незвичайно цікавий, і ви його можете побачити в блискучій на-
готі в тих випадках, коли урядові соціялісти, навіть де-які „правовірні 
марксисти'', навіть де-які „соціалісти-революціонери", намагаються асі-
мілювати соціялізм з капіталізмом і то так, щоб фразеольоґія була соїц-і 
ялістична, а економичний зміст буржуазний! 

Грандіозна спроба такої дикої асіміляції була зроблена підчас 
світової війни, коли по всіх європейських державах марксисти почали 
кликати робочий люд на війну проти робочого люду других країні 
Французи, Бельґійці, Анґлійці — соціялісти били, різали соціалістів німець- , 
ких і навпаки. Міліони голодппх робітників і селян згинули під під-
бадьорюючі заклики марксистів Плєхановпх, Шейдеманів, Ваидервельдві 
Гендерсонів, Реноделів і т. д. Маленька купка „ціммервальдистів"! 
„кінтальців", що протестувала проти війни, проти участи в ній труї 
дового люду, була слабенькою жалюгідною дрібницею в тому соціяліі 
стичному морі, що ревло і шуміло во славу капіталістичних „отечеств"! 
УаІегІапсГік і т. п. неясних ще для трудового люду понять. 

Соціялісти вчили, що війна йде виключно в, інтересах буржуазії! 
це, здавалось, було ясно, але коли царі і банкири затіяли війну, то-
буржуазія, заґримована „під соціалістів", погнала народні маси на. 
заріз без жалю, без протесту! Навпаки: кричала про обов'язок іти! 
на війну. В шанцях марксистська література пропаґувала нещасному! 
людові необхідність війни! Необхідність еднисти з буржуазією] 
і з царями! 

Буржуазія виступає не лише під маскою соціялістів, але й оді 
крито під покришкою соціалістичної фразеольогії, ніби скораючись перед 
силою житта, ніби приймаючи соціалізм, ніби йдучи на компромісі 
8 НИМ. 

Ви знаєте, ак мотивувала „радикально-демократична" партіа своя 
перехрещенна в „соціалістів-федералістів" необхідністю здобути довіррі 
народніх мас, котрі вірать тільки соціалістам. Знаєте, що галицькі „раї 
дикали" потріпують соціалізацією, обороняючи інтереси польських поі 
міщиків; що галицькі національ-демократи переиначились в „народшо 
трудову" партію і тепер пишливо називаютьса „трудовиками" ? Хіба] 
це значить, що вони — трудовики ? Що вони обороняють трудовим 
принціп, боряться проти грабіжу праці? Ні, вони обороняють капітаї 
лістів і поміщиків, а для дурних сліпців, для мужиків і робочих, що 
тужать за визволенням праці, тикають під віс „ми-трудовики", „ми за] 
інтереси праці", під якою розуміють „працю" поміщиків, банкирів, граї 
біжників. 

Не менш пікантні „трудовики" виявились з українських марарі 
хистів, що змобілізувались з ріжного бувшого „соціалістичного" д р а н т я л 
а к е вже здемасковапе мусіло підлізти під покришку . . . . „ Т р у д о в о ї 
Монархії". Ви думаете, що слово „трудова монархія" о з н а ч а є а 6-І 
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солютизм трудового принціпу? Що це тільки така словесна мета-
форична форма виразу для самодержавія праці? Коли ви далі довідаєтесь 
до „трудова монархія" має двох-палатну систему, „З'їзд Рад", як пред-
с т а в н и ц т в о землі, населення, а „Трудова Державна Рада", як пред-
с т а в н и ц т в о праці, — то хіба це не гармонійна орґанізаційна концеп-
ція трудової диктатури? Ні, це „з'їзд рад поміщицьких і банкирських 
д е п у т а т і в " , щ о мають собі царя чи гетьмана і керують в „трудовій 
д е р ж а в п і й раді" своїми банками, латифундіями, конторами. 

Недостойпий, цінічний, злочинний маскарад ворогів народу має 
на меті експропріювати всі сімволи, слива, образи народньо-трудової 
ІОЕИ, ограбувати народню думку, змішати поняття і тримати віжки в 
своїх руках по-колишньому. „Трудова монархія" — це свіженький 
плід буржуазно-асіміляторського проникання в анті-природню для бур-
жуаз і ї словесність з метою вирвати слово — цю зброю трудового 
люду. Скільки хай не становлять генії людства на сторожі коло їх, 
отих рабів німих, чудових слів, а прийде злодій, краде їх, і тру-
довий люд знов блукає поночі, помацки шукаючи окраденою думкою 
нових сімволів своєї туги, нових осіяних ворь свого істнування. 

І хоч буржуазія вхопилася за „трудовий" з такою метушливою 
моторністю, але вона не зможе носиги голими руками нагрітий до 
червоного коліру небезпечний для неї горіх трудового принціпу — 
попече руки! 

Трудовий принціп має для буржуазії страшний смертельний зміст 
— с о ц і я л і з м , що є неґацією всього буржуазного устрою. Соці-
алізм — пе реформаторство, не проповідь добрих діл чп мплосердия 
до бідних. Соціялізм — постулат нового права на повний продукт 
праці. Віддати повний продукт праці тим, хто його створив, це зна-
чить: віддати увесь капітал! Віддати всі свої грабіжницько-моно-
польні „права" на землю і знарадла продукції. Це смерть капіталізму. 

Небезпечна річ грати трудовим принціпом! 
„Трудовий Монарх" буде безпощадний, абсолютистичний, невмо-

лимий, ак і буржуазно-помішицький монарх — трудовий принціп роз-
поділу іма йому. Коли прийде монархій трудова, то буде лише одно 
самодержавіе — абсолютизм праці. І тут буржуазій хай не грається 
словами, бо ак не проститься їй експропріяціа землі і капіталу, так 
не проститься їй і експропріяціа слів з страшним для неї змістом: 
трудовий монарх прикує всю буржуазію до праці, до каторжної праці 
зароблати хліб насущний в поті чола. 

Але яке характерне для буржуазії оте хитре жонґлерство сло-
вами! Я думаю, що незабаром появляться особливі „комуністи", що 
етоатимуть за комуністичний ідеал і за приватну власність, що орґа-
шзуватимуть „комуни" при заводах, фабриках і маєтках з робітників 
П1Д доглядом жандармів і шпіонів. Чому ні? Для буржуазії корпспо 
"ати „комуни" своїх рабів, тим більше, що для їх е довга історична 
практика — тюрма є ідеальною комуною в буржуазній уаві. 

Одначе, гра з трудовим принціпом окошиться на буржуазії і її 
такими „єгипетськими карат", які ще їй не снились, бо гра з 
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огнем завжди небезпечна. Оскільки він корисний в печі, остільки він! 
небезпечний під стріхою! 

Чим більш буржуазія підшиватиметься під щось „трудове", тим 
т р у д о в и й принціп більш внідрятпМеться в сучаспу культурну СВІДОМІСТЬ! 
і нарешті заправить консеквенцій. Право ж трудове має залізну кон-
секвенцію — знищення визиску праці. 

Трудовий принціп виявила соціялістична думка після довгого шу-, 
кання в теор і ї т р у д о в о ї вартостп, над котрою попрацюі 
вало багато великих умів і формуліровку якої з вистарчаючою ясністю! 
зроблено Марксом. Соціялізм, як економичпа доктрина, спирається на] 
могучу теорію трудової вартостп, яка стала фундаментом трудового] 
принціпу, як проблеми права. Серйозний соціяліст не може не знати] 
основи теорії трудової вартости, бо коли він її не знає — він неї 
соціяліст. Соціалістом можна стати, як це раніш було, з етичних! 
релігійних чп що мотивів, але такпй соціяліст не вийде з утопізму в 
мріях і опортунізму в політиці, постепенно деґрадуючп до оправдання] 
капіталізму. Ми й бачимо тепер багатьох ренеґатів соціялізму, що] 
стали такими непомітно навіть для самих себе. 

Теорія трудової вартостп, при всіх її дійсних і мнимих пеясно-
стях являється основою соціялістичного світогляду, а тому я коротко 
спинюсь на ній. 

3. Трудова вартість і природа капіталістичного визиску в індустрії 
і сільському господарстві. 

Матеріялп природи йдуть на споживання людині і на влаштд 
вання її життєвої обстановки лише в переробленому виді, після обробки 
їх праце ю. Праця є витратою мускульної і психичної сплп людини, 
це-б-то самої людини. Людина повертає собі частину своєї робочої 
сили безпосереднім фізиольоі'ичпим споживанням, а частина цієї 
сили залишається в матеріяльних предметах но-за нею. 

Вироблені предмети, поскільки вони мають в собі здобуту силу! 
людини, мають трудову вартість. Зміряти цю вартість можна ч а с о ї 
праці . В науці установлено міряти часом громадсько-по-
трібним, а не тим індивідуальним часом, який у ріжвих людей бував 
ріжний, в залежности од багатьох причин. Через те береться до уваги 
час, потрібний для виконання певної роботи найбільш звичайним В 
даний момент способом при нормально-середньому напруженні. Отже] 
значить, мірилом п р а ц і є громадсько - п о т р і б н и й час| 
протягом котрого виконується дана робота. 

Суспільно-господарським виразом цієї вартости є ц і н а , за яку 
предмет продається споживачеві на ринку. Розуміється, ця ціна хпта-] 
еться в залежности від попиту і подажу потрібних предметі̂  
і часто бував, що однакові предмети, вироблені в один і той же, час, 
навіть одним робітником, сьогодня продаються по одній, а завтра по 
другій ціні. Це залежить від попиту і подажу, від відчування л ю д ь м и 
запасу даних предметів , від споживчої вартости їх. вії 
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росту чи пониження запотрібувань на ці предмети, але прп рівному 
попиті і подажі ціна установляється д ійсна , це-б-то вона найбільш 
наближається до дійсно ї трудової вартості! . 

Одначе іптання ціпи мають тенденцію в реальному житті то по-
н и ж а т и с ь , то збільшуватися, то прнблпжатпся, то віддалятися від дійспої 
в а р т о с т е . На ціни впливають і инші фактори, головно — нро-
д у к ц і й н і с т ь праці. В усякому разі, коли даний предмет реалізу-
ється по даній ціні, то в даний момент це і є його споживча вар-
тість, хоч предмет і був виготовлений раніше і має ипшу трудову 
вартість. 

Каїгіталіст-власник продає ці предмети і в ціні їх одержує всю 
варт ість назад, обмінюючи иродукт на гроші, це-б-то на товар, 
котрий має ту саму вартість. З одержаної суми він частину повертає 
робітникові в ВІЦІ з ароб ітно ї платні, а решту лишає собі. Колп 
він продав за 10 карбованців предмет, вироблений за день праці, то 
він повертає робітникові не всі 10 карбованців, а прим. 4 крб., за 
які він найняв робітника на цілий день. Де-яку частину капіталіст 
відраховує за потрачені матеріали, машпни то-іцо і все-таки мусить 
йому лишитись де-що „за турботи", бо ипакше він би не тримав під-
приємства. От оця частина вартости, яку капіталіст залишає собі, 
і є його прибуток. Прибуток є основою росту капіталізму і його 
движущою силою. 

Розуміється, і н д и в і д у а л ь н о капіталіст може иноді прибутку 
й ие дістати, коли через конкуренцію впадуть ціни, коли инші капі-
талісти зорґацізують свої підприємства ліпше, заведуть машини або що, 
але увесь к л я с капіталістів одержує прибуток, це-б-то частину 
вартости. виробленої робітниками, бо коли б кляс капіталістів не мав 
прибутків, то він би не розвивався і взагалі пе міг би істнувати. 

Через те, що робітники продають свою робочу силу на ринку 
праці, то заробітна платня підлягає всім законам конкуренції і нрп-
зиачається не по вартости робочої сили, а по мінімальній вартості! п р о-
ж и т к у р о б і т н и к а, по вартосте тих продуктів, якими робітник 
підтримує свою робочу силу і сіяю, по вартости продукці ї робо-
чої сили. Заробітна плата є з цього погляду прожи точний 
мініяум. Отже в нашому прикладі 4 карб, є заробітна плата, або про-
житочний мінімум. За неї робітник продає свою робочу силу на такий 
час, протягом якого він виробляє капіталістові трудової вартосте 
на 10 карб. 

Позаяк всі инші кошти продукції (машини, сировий матерія.т, до-
помоговий і т. д.) є результатом праці, постененно відібраної від ин-
ніих робітників, то й вони складають трудову катеґорію вартости про-
даного продукта. Отже в продукті нема нічого нншого, що не було б 
Епразом праці. І колп кляс капіталістів продає продукти труда по 
•х споживчій вартосте, а в формі заробітної платні повертає лише 
ТУ частину, яка необхідна для' фізичного істнування робітників, за-
лишаючи собі-„прибуток", то виходить, що капіталісти присвоюють 
езцосередно собі частину як трудової вартости, так і посередно (спе-

кулятивно) ч а с т і г а У праці копсументів, з яких більшість є трудовий люд. 
Ш?поіи. Революційний соціялізм. 6 



— 82 

Розуміється, буває, що індивідуально якийсь робітник діста 
може навіть більшу вартість, ніж виробляє, але цілий трудовий кляс, 
безумовно, дістає лише необхідну вартість, це-б-то необхідну дд 
свого злиденного фізичного істнування, а другу частину, або додат-
кову вартість, чи просто надварт ість , одержує кляс капіталістів. 

Капіталісти живуть, загрібаючи трудову надвартість, вироблену 
робочою сплою, а називають це своїм „заробітком"! І колп спитаєте 
ного, відкіль він бере цей „заробіток", то він каже, що для його пра-
цює його капітал. Наївні люде бачать цей капітал в грошах і думають» 
що гроші виробляють гроші. Американський письменник Аптон Сінклер 
висміяв оцей міщанський погляд: міщане думають, каже Сінклер, що 
гроші мають дивну властивість — родити гроші. Наче б-то один дрібпиіі 
карбованець мужського пола, а другий жіночого. Полежавши разом 
вони нібп-то попрацювали, в результаті чого родилась гарненька мідна 
копійочка, котра потім росте і доростає до срібної сороківочки, пол; 
тпнппчка і, нарешті, до карбованця, котрий знову починає родити копійки 

Ця насмішка письменника вказує ту брехню визискувачів, що за 
певняють про „роботу" самого капіталу. Поставте скриню з золотом 
в комору, то й за сто років те золото не народить і однієї копійки 
візьміть людей від машин — і їх (машини) їржа поїсть. Машини, стру-
менти, сирові і всякі матеріяли, коли до їх не приложити ЛЮД 
ської праці, нічого не зроблять. Поставте знамениту фабрику па 
остров Робінзона, а не привезіть туди робітників, то нічого вона 
пе зробить. Самі машини, фабрики, то-що є продуктом труда, і коЛ 
ви до їх приложите людську робочу силу, живу силу, тоді лиш 
появляються продукти, як сімволп вкладеної В ЇХ ЖПВОЇ робочо! 
сили людини. Щоб виробляти якісь продуктп, то треба мати вся 
інструменти, машини, сирі і допомогові матеріяли і обовязково жив. 
робочу силу людини. Як же їх звести до купи, щоб почати роботу V 
Щоб пустити фабрику в ход, то треба найняти робітників, це-б-т 
таких людей, що не мають у себе ніяких машин, взагалі нічого, опріч 
своєї живої робочої сили, щоб вони були „вільні", як від знарядь проі 
дукції, так і особисто вільні, щоб вони могли прийти „по своїй волі" я 
фабрику. Так воно й є, що людське суспільство поділяється на ти™ 
що мають знаряддя продукції, і па тих, що їх не мають і примупйв 
йти в найми, це-б-то поділяються на кляс к а п і т а л і с т і в і кля 
т р у д о в п й. Кляс капіталістів має в своїх руках з н а р я д д я про! 
дукці ї („землю," машини, матеріяли і т. и.), при помочі котрих ви 
робляються пнші продуктп, які потім безпосередпо йдуть на сножп 
вапня. Знаряддя продукції мусять власникові принести бариш, при 
буток, бо инакше він не мав би інтересу ними займатися. Щоб € 
знаряддя приносили барпш, мусить бути до їх прикладена праця, це-б-тО| 
пайнята, куплена жива робоча сила. Ми знаємо, що цей барпш, при 
буток, капіталіст дістає з робочої сили, а зовсім не від знаредд' 
продукції, бо ці знаряддя продукції є лише знаряддям для виробленії 
вартости, це-б-то й знаряддям з суспільного погляду для присвоював: 
н а д в а р т о с т е Чому ж капіталіст дістає надвартість? А тому, Щ 
вій є власником знарядь продукції. Значить, право власност 
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па ці знаряддя є суспільним способом о д е р ж у в а н н я 
н а д в а р т о с т е Приватне право власности, право приватної моно-
полії на знаряддя продукції с джерелом неправильного поділу витво-
р е н и х трудом вартостей, е способом грабіжу, е основою СОЦІЯЛЬНОЇ не-
рівності!, несправедливосте, способом збагачування одних на кошт 
праці других. 

Знаряддя продукції, або все те, прп помочі чого виробляються 
продукти безпосереднього споживання, все те, що не зм інюється 
і не зникає зразу, що служить для одбирапня надвартости, 
називається капіталом. Капітал тільки те, що дає власникові бариш, 
прибуток, це-б-то прп помочі чого можна одбпрати надвартосте прп 
вироблюванні вартостей. 

Капітал обовязково предполагає найману робочу силу, бо лише 
з неї йде прибуток. Значить, машини і фабрики на острові Робіпзона, 
де нема наймитів, пе будуть капіталом, а просто собі машинами, 
предметами та й годі. Відносини, які виникають між людьми через 
капітал, називаються капіталістичними; суспільний устрій, в якому 
є капіталісти і наймити, в якому панують капіталістичні відносини, нази-
вається капіталізмом. Коли при помочі грошей відбирається над-
вартість, то й гроші тоді капітал. Істотність капіталізму в тім, що 
знаряддя продукції належить окремим особам на праві приватної влас-
ности, шо вони одділені від труда, через те к а и і т а л і с тп ч н і 
відносини — це є відносини власности. Коли б же знаряддя 
продукції належали всім працюючим і всі результати від праці належали 
всім працюючим, тоді б не було такого зявища, як прибуток, як капі-
таліста і їх наймити, тоді б знаряддя продукції не були капіталом, 
а просто собі . . . знаряддями продукції. І суспільство таке було б 
уже не капіталістичним, а трудовим. 

Капіталісти, їхні учені і неучені прихвостні та сліпці кажуть, що 
— помилуйте, от я купив продуктів на 500 карб., значить, їх вартість 
є 500 карб., а продав за 600 карб., то я заробив 100 карб., не ви-
зискуючи ніяких робочих, бо в мене й фабрики нема і я нікого пе 
наймав. Так говорять люде на торговій біржі і доводять, що їх „за-
робіток" є результатом їхніх турбот, а не якась там „надвартість". 
Колп буржуазія це говорить, то вона свідомо бреше, але є сліпці, що 
вірять в це і повторюють отруйну брехню. Ніякого заробітку тут для 
суспільства, для цілого народнього господарства не-
м а, бо це є лише переміщення вартостей в приватних кешенях! Капі-
таліст, поміщик, торговець, банкир і їхні слуги просто ділять між собою 
надвартість — от і все. 

Всі ці соціяльні елементи не приймали участи у вироблю-
ванні продукта, а лише тупцювалися біля розпред ілення над-
в а р г о с т и. Це показує лише, який складний теперішпій наразітар-
шіи устрій, як багато паразітів „працює" над обкраданням живої ро-
бочої сили,̂  вложеної в продукт, як багато злодіїв краде саму субстанцію 
робітника, його живу силу, його мускули, нерви, кров, мозок! 

Так малюється техника крадіжі надвартосте в промисловому госпо-
дарстві. Для висококапіталістпчних країн цей тип є пануючим, і про 
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його говорить вся марксистська література, що бачить лише один кон-
траст — капіталісти і пролетаріат. Роботодавці і робітники. 

Одначе в дійсности картина ця виглядає инакше. 
Законне питання: а чи трудове господарство (ремісники і дрібне 

селянство) підлягає визискові чи воно саме когось визискує ? Чп може 
воно стоїть ізольовано, не визискуючи нікого і не підлягаючи визискові ? 
Вияснення цього питання для країн дрібного господарства, в першу 
чергу для майже чисто аґрарних, як Україна, має кольосальне значіння. 

Капіталізм визискує трудові господарства в найбільшій мірі, навіть 
більше — саме істпування капіталізму можливим стало через насильство 
над дрібним аґрарним господарством, що підтверджується всією істо-
рією і авторитетами соціялістичної науки, напр. К. Марксом. 

Основною правовою формою визиску трудових господарств з боку 
капіталу є приватно-власницька монополія на землю. 

Захват землі стався через насильство. 
Багато людей через це змушено платити насильникам своєю пра-

цею за право користування землею. Це есгь земельна рента 
поміщиків, джерелом котрої є їхпя монополія на землю. Ви що-року 
читаєте статпстпчпі таблиці — скільки купується землі трудовими 
елементами для того, щоб приложить працю до неї ? Купити землю для 
трудового селяпппа значить — віддати результати довголітньої реальної 
своєї праці. Наприклад, кілька цікавих цифр. ІІо офіціяльних даних 
з 1862 по 1909 р. селянство, козаки і кольоністи України купили 
разом 6133 тисяч десятин, беручи які пересічно, наприклад, по 150 
карб., ми маємо загальну суму 920 міліонів карбованців, на яких панове 
монополісти укріпляють свій добробут! За 5 років (1905 — 1909) 
мобілізація землі на Україні була ґрандіозпа і представляється так: 

Позбулись або придбали землі в тисячах десятин: 

в роках Дворяііе 
Купці і по-чесні граж-дане Селяне 

Мііцане і мінські ро-бітники 
Инші юрвд. особи 

Всього обер-талось на ринку землі 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

— 146.9 
— 320.1 
— 307.5 
— 259.7 
— 247.6 

+ 3.0 
— 24.3 
— 28.5 
— 11.1 
— 25.0 

+ 141.9 : + 3.9 
+ 149.5 + 4.0 
+ 184.5! + 5.2 
+ 245.0 І + 5.8 
+ 394.9 + 9.0 

- 1.9 
+ 190.9 
4-146.3 
-і- 20.0 
—131.3 

148.8 
344.4 
336.0 
270.8 
403.9 

| - 1281.8 — 85.9 | + 1 1 1 5 . 8 | + 2 7 . 9 + 224.0 1367.7 

Висповки з таблички такі. За 5 років обернулось землі 1367.7 
тис. десятин, з яких дворяне — поміщики втеряли 1281.8 тис. десятин, 
а. купці і „поч. граждане" 85.9 тис. десятин, це-б-то 93.7% і 6.3%. 
Придбали селяне з того числа — 81.6%, мііцане і мійські робітники 
2%, инші (це головно юридичні особи — акційні спілки то-щр, 
опріч селянських громад і товариств) 16.4%. Отже найголовніший по-
купець — селянство. Колп рахувати пересічну ціну по 200 карб, 
за десятину (це пе багато, бо в останні роки перед війною земля БЖЄ 
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йшла 300—400—500 карб.!), то для нас ясно, що пани експропрію-
в а л и селянсько-робітничої праці мінімум на 228.7 міліонів, це-б-то що-
року мінімально по 45.7 міліонів карбованців! 

Опріч того, що року пролетарське трудове селянство ходить на 
роботу в найми і обробляє нетрудову чужу землю не меньш 15 міліо-
нів десятин. Визиск праці тут кольосальний! Коли ви порахуєте, що 
з цієї праці нетрудові господарства дістануть лише по 5 карб, з де-
сятини, то награбовану надвартість треба обчисляти мінімально в 75 мі-
ліонів карбованців. 

Коли ви прикинете, що держава бере податку поземельного з 22 
міліонів десятин трудового господарства найменьш по 3 карбованці, 
то й цим способом втягається з селянства 66 міліонів карбованців. 

Але головний спосіб визискувати селянство (як і все населення) 
— це посередні податки на предмети першої необхідности, то ви пере-
конаєтесь, що 74% населення України — селянство, яке, очевидно, 
покриває 3Д всіх посередніх податків і є головним споживачем про-
дуктів промислу. Капіталізм бере з селян найбільшу пайку надвартості! 
своїми промисловими продуктами. Чим більш сприятлива кон'юнктура 
цін (а цього капіталісти вміють чудово добитись через протекційну 
політику!), тим більш забирають капіталісти і всякі спекуляпти над-
вартости з селян. 

Отже чи не ясно для кожного, що трудове селянство, яке тяж-
кою працею добуває свій хліб, мусить віддавати свою працю дарма? 
Воно віддає частину праці за одно голе право працювати: 
купівля землі, або оренда у поміщиків за гроші, за одробіток, або 
скіпщина — це єсть ріжні форми грабіжу селянської праці (відбирання 
земельної ренти) шляхом економичного примусу; сюди ж відноситься 
визиск надвартості! з заробітчан, наймитів, то-що. Поборі держави, 
земства, церкви натуральною повинністю — це грабіж праці „правно-
державнпм" шляхом па скріплення панування поміщиків і капіталістів. 

На Україні панує кольоніяльнвй капітал — московський, жидівсь-
кий, польський, румунський, угорський, чеський, французький, бель-
гійський, анґлійськпй. Під українською національною фірмою капітал 
Ще не виступає. Панування капіталу має характер типового кольоні-
яльного визиску, який невмолимо грабує, оповістивши безперестанну 
війну українській нації, як такій, щоб на її культурному здичавінні 
с п е р т и і скріпити своє панування. 

V Право приватної власности на землю — це, як бачиге, найліп-
ший спосіб визиску трудового селянства. 

А кого визискує трудове селянство ? 
Воно не визискує найманої праці, а тому не має надвартосте: 

здобуває землю, як варстат праці („знаряддя продукції1'), і за це мусить 
Давати велике одчіпного в ріжних формах; воно продукує для спожи-
вання, а не для спекуляції хлібом ! Продає по вказаних йому 
Ціпах лише те, щоб заплатити ренту в усіх формах і всякі податки; 

, о в о Ціп не установлює, бо це є монополією капіталістич-
них бірж. 
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Трудове селянство не визискує нікого, а його визискують всі 
категорії визискувачів. Через те страшно думати, коли зустрінеш такі 
твердження, які лунають з марксистського табору (прим., згаданий раніш 
погляд Кавтського, що селяне . . . визискують робітників підніманням 
цін на харчові продукти. 

Капітал, через монополізацію землі, установлює ціни па все. 
З приростом населення збільшується запотрібувапня на землю. Земл 
належить до нерозмпожимпх дібр, тому стала постійною монополією 
котра виключає конкуренцію. Щоб дістати більшу ренту, приватп' 
власники постійно збільшують ціну і реалізують ренту продажем землі 
з рук в руки. Цим вони освіжують касу. Необхідність реалізувати 
ренту (приріст ціп на землю) примушує продавати можливо частіщі] 
Тому землю тримають в приватній власности, в товарообміні, і люто 
воюють проти всяких громадських форм власности, особливо проти о б-
іц и н и (земельної громади), котра своєї землі на ринок не дає. Общинні 
користування землею являється пайбільшим ворогом капіталістів, бо 
виключає всяку можливість їм користати ренту. Тому капіталісти люто 
руйнують общину скрізь, де вона е. Ще недавно в Індії Аш'лійці 
сплою зброї руйнували общину. Те саме тепер робиться в Африці, 
південній Америці, в ріжних коятінентальпих і островнпх кольоніях. І 

Мехапізм капіталістичного насильства над аґрарним населепняя] 
цілого світу незвичайно складний і могучий, бо вій мас перемогти 
противенство всього аграрного трудового люду, котрий є ще й тепер 
більшістю, коли брати увесь свгг загалом. Найбільші безпосеред 
зиски дає монополізація землі, але опріч того вона є основпою двиї 
жучою силою пролетарізації населення і індустріялізації господарства. 
В Европі капітал найліпше розцвітає в індустрії, а тому аґрарне гос-і 
подарсгво занедбується, в кольоніях же капітал має кращі баршії 
з безпосередньої і жорстокої експлуатації аграрного населенпя. 

Збираючи до купи сказане, ми бачимо, що правова основа капі 
талізму — приватна власність па землю і знаряддя продукції; соці 
яльпа — пролетаріат і малоземельне трудове селянство; економпчиа 
— надвартість з праці наймапих робітників (надвартість) і трудових' 
селян (рента в усіх її формах), політична — панування нетрудови: 
класів в формі держави. Держава сучасна — це єсть така організацій 
хижаків, що має метою забезпечити собі одержуванпа надвартості 
і ренти при помочі організованого насильства над трудовим людом, і 

Техничними орґанами цього насильствае державна влада, класове) 
законодавство капіталістів і поміщиків, військо, поліція, суд, шпіоня 
тюрми, церква, школа і літературно-наукова пропаганда принціпу 
„священної приватної власности" і основаної на ній всієї будівлі капі 
талізму. 

Теперішня держава є класовою державою нетрудового класу 
котрий є смертельним ворогом трудового принціпу. Здійсненна 1ірав 
на повний продукт праці пролетаріатом і трудовим селянством цілко 
зруйнує клясову державу. Трудовий принціп є смертельним ворого 
сучасного устрою. Коли трудовий прппціп здійсниться, тоді настан 



трудове суспільство, це-б-то соціялізм. Це здійснення не може статись 
е в о л ю ц і й н и м шляхом, бо нема ніякого льоґичного переходу від надвар-
тост і ! і ренти до трудового принціпу. 

Природа капіталізму е закінченою в собі системою, яка не може 
мирно еволюціонувати в свою протилежність: капіталізм е відношенням 
клясів, відношенням визиску праці, відношенням власности. 
Власність не має льоґичної лінії розвитку в н е в л а с п і с т ь , а тому 
к л яси не можуть мирпо зникнути. 

Капіталізм по своїй природі не може еволюціонувати, бо ево-
люціонують лише форми визиску, а не принціпи капіталізму. 

З цього випливає дуже багато всяких консеквенцій, розгляд яких 
дуже цікавий, але ми не будемо в його входити. Зазначимо лише, що 
ці консеквенції одкривають жахливу дійсність капіталізму, застрашаючу 
аґреспвну силу капіталу, який ураганом несеться вперед, вибиваючи 
скрізь „прибуток', не знаючи ніяких національних, державних меж. Він 
шукає і зумисне робить „вільні робочі руки", прикладає їх до діла 
і витискує з їх разом з прибутком — піт і кров живих людей, що 
живуть часто гірше худоби, завжди гірше панських хатніх собат, де-
ґенеруються, кістками і трупами вкривають широке поле праці, по 
якому лчиться побідоноснпй поїзд капіталізму і його цівілізації. З-під 
коліс цього поїзду бризкають водотриски живої крови живих людей 
і поливають ненаситне поле капіталістичної творчости, котре потім 
дає добрий урожай надвартостп приватним власникам на 
знаряддя продукці ї , монополістам. 

З історії відомо, що знаряддя продукції опинились в руках при-
ватних власників і опиняються що-дня, що хвилини, шляхом орга-
н ізованого насильства , яке називається теперішньою дер-
жавою з її атрибутами: військом, поліцією, шпіонами, чиновниками, 
ученими хвалителями і всякпми прихвостнями, що в школі, церкві, літе-
ратурі на всі заставки вихваляють нормальпість цього безпрпмірного 
визискування праці і торжества паразітів на костях згнобленого трудо-
вого клясу. 

4. Світовий процес капіталізму. 
Отже вдумавшись в механізм капіталістичних відноспн, можна 

уявити собі розвиток їх в загальних рисах так. 
Експропріяція у трудового люду землі стала основою капі-

талістичного способу виробництва. Безземельний люд не може здобути 
своєю працею безпосередньо з землі необхідні для істнування засоби, 
а через те мусить працювати на инших, що мають землі більш, ніж 
можуть обробити. 

Історично форми приневолення людей до праці на панів, це-б-то 
форми визискування надвартості!, є ріжні, а головні з їх: було рабство, 
кріпацтво, тепер є вільний найм, оренда землі, насильне стягання 
Ренти, процент, податок. 

В історичному розвитку брутальиі форми визиску праці, такі, як 
Рабство і кріпацтво, в європейських державах уже знпкли, хоч їх мо-
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дернізовані варіації живуть ще по де-яких кольоніях. В „цівілізованпх" 
державах після довгих літ боротьби і крівавих повстань робочого люду 
запанували форми вільного найму, автоматичне стягання репти, про-
цент, податок. 

Ці форми характеризують власне період капіталізму з його 
буцім-то „вільною конкуренцією" товарів і робочих рук. 

Велика (нетрудова) земельна власність е тією основною силою, 
па якій держиться капіталізм. Безземельні мусять шукати праці, ста-
вати в найми і віддавати надвартість. Скупчення надвартосте творить 
всі ті капітали, які буцім-то „працюють" самі па їх власників. 
Процес надбання капіталу називається а к у м у л я ц і є ю його. Пере-
вага великого виробництва з великим технічним поділом прані дає 
капіталістам величезні успіхи, а тому дрібне виробництво, як більш 
дороге, пе вптрпмує конкуренції і економично гине, натомість росте 
велике виробництво, що скупчується в руках все мепьшого числа 
власників. 

Процес скупчувапня капіталу в руках меньшого числа власників 
називається к о н ц е н т р а ц і є ю його, котра переходить шляхом об-
єднапня акціонерного, сіндікатного, трестового в адміністративно-госпо-
дарську централізацію його. 

Вищим виразом централізації капіталу, що опиняється в одних 
руках держави, є ідея буржуазної н а ц і о н а л і з а ц і ї , котра в першу 
чергу захоплює засоби комунікації (залізниці, телеграфи, почти), ліси, 
підземні добра, або виявляється в формі торгових монополій уряду 
(па горілку, сірники, тютюп, цукор то-що). 

Централізація переступає межі держав і стає все більш з'явшцем 
над-державним, міжнароднім. Теперішні орґанізації „Союз пародів", 
,,Ліґа націй", почтовпй союз, проекти інтернаціоналізації океанів, про-
токів, Дуная, Рейпу, валюти, продовольчих средств і т. д. — все це 
з'явища одного порядку — міжпародпя централізація капіталу вимагає 
інтернаціоналізації політичних, культурних, правових і т. д. відносин.: 

Движучою сплою інтернаціоналізації є товарні відносини сучас-
ного господарства. Коли внутрішній ринок пе споживає всіх продуктів 
капіталістичного господарства, тоді наступає необхідність пересягнути 
межі національної економії, шукати ринків за кордоном — сфери 
впливу, півкольоиії і кольонії. Як що хтось перешкоджав — війна, як 
що кольонія не хоче слухати торговців з метрополії — також війна. 

Коли ринки не забирають всіх товарів, то надвартість не реалі-
зується, кредитний апарат нараліжуєгься і пастають страшні промислові 
кризи, що приносять страшні страждання робочому людові, якого капі-
талісти виганяють на вулицю, викидають у трудовий резерв без-
робітних. 

Трудовий резерв, або безземельні безробітні. — це єсть та соці-
яльна сила, якою держиться увесь сучасний устрій. і | 

Трудовий резерв стоїть за спиною всього зайпятого працею люду 
і своєю конкуренцією понижує заробітню плату, дає змогу капіталістам 
диктувати свої умови праці, це-б-то умови стягання надвартости, яку 
капіталісти установлюють своєю однобічною волею, свавільно. Трудо-
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вий резерв складається з безземельних безробітпіх, трудових ремісни-
ків і малоземельних селян. Малоземельні селяне зі зростом населення 
обертаються неухильно в безземельних, в пролетаріят, постійно попо-
внюючи його ряди. Ремісники переходять в пролетаріят постійпо 
через екопомичну конкуренцію великого виробництва. Але головне 
джерело трудового резерву — трудове селянство: вопо помножується, 
землі не вистачає па харчування родини, і зайві члени їх ідуть шукати 
праці. Політика керування трудовим резервом є тепер міжпародньою 
політикою капіталу. 

Коли б трудовий резерв збільшився пеймовірно, то він став би 
соціальним дінамітом, голод штовхнув би його на виступ проти паную-
чих, щоб захопити і розділити їх добра, аби здійснити своє право 
па і стнування . Буржуазія, охороняючи себе, веде хитру полі-
тику зменшення до певної міри вимоги трудового резерву, щоб він 
міг виконувати свою соціальну функцію. Внутрішнє р о з с е л е н н а 
або заморська емі ї 'раціа , чи висилка в рідко населені краї та в 
кольопії — ось той спосіб, яким робптьса реґуляція трудового резерву. 
До цього роду реґуляції відноситься заробітчанство — сезонове чи 
кількалітнє, до якого мусить братись безробітна маса. 

Щоб заробітчанство, розселення і переселення не приймало за-
грожуючих розмірів, воно зручно регулюється політикою буржуазних 
урядів з точним обрахунком вибуваючих за кордони робочих сил. 
Коли б увесь трудовий резерв зник на емії'рації чи що, то робіт-
ництво не мало б на якийсь час конкурента і могло б диктувати капіта-
лістам свої _ умови праці. Через те виїзд на емії'рацію дозволяється 
обмірковано, через те парцеляція земель ведеться повільно. В країнах, 
наводнених земельним півпролетаріатом (ак Росіа і Україна), еміґраціа 
в останній (перед війною) час була дуже бажаною і тому відбувалась 
без заборон, але щоб поміщики мали запас робочих сил, то ще ре-
форма 1861 р. була ведена з метою, щоб малоземеллям приму-
сити селян ходити па роботу до поміщиків. 

Щоб в кольоніях еміґрація не могла цілком осідатп па землю, 
то там ведеться політика монополізації землі в формі приватної влас-
ности па величезні обшари, а вільні землі оповіщаються державною 
власністю. Приватна і державна земельна власність держить вемлю 
в лещетах монополії, пе всякий може її придбати, а тому частина пере-
сельців обовязково залишається безземельними, пролетаріятом, силами 
котрого утримується кольоніяльпа промисловість і поміщицьке сільське 
господарство. Капіталісти знищують в кольоніях варварськпмп спо-
сооами всякі основи спільного громадського землеволодіння (в Індії, 
в Африці, південній Америці то-що) і живосилом впроваджують при-
ватну власність. 

Приватна власність па землю — це єсть єдиний спосіб фабрикації 
пролетаріату, і він зі зростом числа населенна стає все більш дійсним 
1 плодотворним дла капіталістів. Вса земла вже захоплена, „дикі1-

землі оповіщено власністю місцевих держав або пануючих метрополій. 
. Ірпватна власність загородила людям шлях до землі і примусила їх 
1111 все більшими масами на ринок праці. Так діється в усіх части-
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нах землі, бо це абсолютно необхідно для капіталізму. Монопольна 
земельна власність е основним фактором нролєтарізації і через те — 
інтенсивного визиску праці і зросту капіталу. 

Капітал росте рівнобіжно зі зростом пролетаріату, побільшенням 
господарської техніки, культури і покупної здатности мас. Культура 
і покупна здатність мас росте в залежности від зросту заробітної нлатн. 
яка здобувається орґанізацією і боротьбою мас. Висококапіталістпчні 
країни примушені через натиск робочих мас давати все більшу платню 
і змепьшатп процент капіталістичного доходу у себе (в метрополіях), 
надолужуючи свої „втрати" енергійним визиском кольоніяльних і аграр-
них країв. Загальна тенденція капіталістичної політики нашої доби 
— енергійний визиск кольоній шляхом орґанізації там екстензивного 
(дешевшого) господарства, заграблюванням природних дібр, зручною 
дурисвітською торговлею і визиском дешевшої робочої сили. 

Сировина з кольоній везеться в метрополії, в кольоніях не до-
зволяється місцевому населенню орґанізувати свою промисловість, бо 
висококапіталістпчні країни мусять мати ринки для вивозу своїх, ви-
роблених в незвичайному числі продуктів. Така політика вимагається 
тим, що населепня висококапіталістичних метрополій неймовірно і н-
дустріювалось, займаючись обробкою сировини і торговлею про-
дуктами. Висококапіталістичні країни ніби представляють з себе фа-
брику, торгову і транспортну контору, банк, і деґрадоване сільське 
господарство. Гіпер-індустріяльність капіталістичних країн диктує їм 
аґреспвну кольоніяльну, імперіялістичну політику в інтересах придбання 
приложення фінансового капіталу, ринку збуту, джерела сировини 
і продуктів аґрарного господарства. 

Ознакою нашої доби є гіпер-індустріялізм європейських держав. 
Коли брати кожну державу, як закінчену в собі екопомичну цілість, 
то гіпер-індустріялізм є з'явищем незвичайно розвиненої промисловости 
і малого аґрарного господарства. Задоволення споживчих потреб місце-
вого господарства не являється основним господарським завданням ка-
піталу, бо яке ж то господарство, коли аґрарних (харчових) продук-
тів виробляється дуже мало, а промислових дуже багаго в порівнанні 
до споживчих потреб населення? Очевидно, капіталістичне іисподар-
ство, хоч бп й строго „національне" не має на меті задоволення цих 
потреб, а служить по-над-національним інтересам еґоїстичної паживп 
капіталістів. 

Сучасне капіталістичне господарство переросло вже межі окремих 
держав — воно вже мислиться, як світова цілість. Кордони окремих 
теперішніх капіталістичних держав вже стали рудіментарними формами 
колишніх держав, що колись істнували, як економична замкнута в собі 

* цілість. Гіпер-індустріялізм європейських держав вимагає шукати для їх 
аграрного доповнення, котре дало б сировину і харчі. Анґлія 
має своє аґрарне господарство, що дає засобів на 2—3 місяці харчування. 
В Бельгії, Голяндії, Данії, Німеччині, Чехії, Австрії не вистачає своїх 
харчів на рік. Ці країни, як господарсько-економичні індивідуальносте 
вже не можуть істнуватн без кольочіяльно-аґрарного доповнення їх. 
Колп б ці держави захотіли стати закінченими господарськими одини-



цями, незалежними від вніпих країв, вони б мусіли зруйнувати значну 
частину своєї промисловості! і обернути більшість населення до аґрар-
ного господарства. 

Але вони цього не зроблять, доки с па світі аґрарпі країни, які 
не мають доброї мілітарної відпорпої сили. Коли коефіцієнт густоти 
населення підніметься скрізь на світі до певного рівня, коли продуктп 
аґрарного господарства будуть цілком споживатися місцевим населенням, 
тоді гіпер-індустріяльні країни сплою річей будуть змушені реорганізу-
вати своє господарство. Але безкровна реорґанізація тоді буде не 
можлива. Реорґанізація буде вестися не в масштабі господарства 
окремих держав, а в масштабі світової над-державної цілости. Люд-
скість шукатиме гармонії індустріяльного і аґрарного господарства 
в масштабі світових господарсько-екопомпчних відносин. Прикладаючи 
цей масштаб до теперішнього світового господарства, можпа констату-
вати, що індустрія ще не переросла світових потреб, що їй що є ве-
лике поле діяльності!, але істнування окремих держав вносить де-
зорґанізацію в господарство, винищує пнші країни, спеціально аґрарио-
кольоніяльні, коштом яких живуть всі кляси населення метрополій. 

Впсококапіталістичні держави тепер ведуть по всьому світі хи-
жацько - руїнницьку роботу, руйнують добробут населення, всю при-
роду і живі людські сили поставили па службу індустріялізмові, бо він 
є пайкращим способом скупчення гіґаптських капіталів в приватних 
руках. Аґрарне господарство пе дає тих зисків, що дає машинова ін-
дустрія, істнування лятифундій, що сяк-так можуть творити анальоґію 
до великих іидустріяльнпх підприємств, рішуче загрожене зростом на-
селення. Аґрарні революції будуть потроху нищити великоземельну 
власність, будуть давати приміщення частіші трудового резерву, але 
невпинне збільшення коефіцієнту густота населення сприятиме пролє-
тарізації його і цим підтримуватиме зріст індустріального капіталізму. 
Капіталізм розвиватиме свою експанзію в напрямі індустріалізації світо-
вого господарства, аж поки не стане над прірвою: світовий ринок не 
вміщатиме всісї суми продуктів індустріального господарства, а аґрар-
них не вистарчатиме. Перетворення всього світового господарства 
„в Англію'- льоґично означатиме світову катастрофу іидустріялізму і 
поворот до інтензивпого аґрарного господарства. Такі льоґичні лінії 
розвитку капіталістичного господарства, коли вони заздалегідь не будуть 
змінені нншим чинником життя — революцією робочого класу. 

Розвиток окремих держав, в аких слабо функціонував реґулатор 
трудового резерву — розселенна і переселенна (Росіа і Україна пере-
довсім). привів до натуральної катастрофи: спролстарізоване населепна, 
заперте в тісних межах своїх малих шматків землі, не могло здобути 
їсиожпваннн шляхом приложення праці в індустрії, бо розвиток індустрії 
11 торговлі одстав далеко позаду росту населення. Переселення не було, 
нролєтарізаціа творилась в інтересах істнуванна латифундій і аґрарно-
моміщццького господарства, тому непомітна пролєтарізація в формі 
Дадоземелла привела народно-селяпські маси, заперті на голодних на-
ділах, до вибуху. Охорончші клапан переселення не функціонував. 
1 вибух стався. Для Росії і України це означає ліквідацію на де-який 
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час трудового резерву і тим самим . . . ліквідацію індустріального 
господарства. Завоювання народом землі означає приміщення до неї 
трудового резерву і навіть части активно-господарського пролєтаріягу 
— при цій умові біржа праці стоятиме порожня, і індустріальний ка-
піталізм мусить впасти. 

Зовоювання землі резервним пролетаріатом в инших країнах при-
веде до тих же результатів. Коли Іпдія і Єгипет оповістять свою 
самостійність шляхом революційного повстання мас, що захоплять не-
трудову землю в свої руки і перейдуть до споживчого господарства, і 
то індустріяльна Анґлія мусить впасти автоматично. Капітал прийде 
тоді до нечуваної катастрофи: через брак сировини зменьпшться про-
дуцкія, тому зменшиться обмін, а через те змепьшиться приток продуктів 
з аґрарних країн і поставить ані'лійське наееленпя перед прірвою го-1 
лодної смерти або примусить кинутись до інтенсифікації сільського] 
господарства. Англійському гіпер-індустріялізмові буде нанесено смер-
тельний удар. 

Така діалектика сучасного господарства, основаного на приватно-1 
монопольній власности на землю і знарнддя продукції. 

5. Неминучість перевороту. 
Вдивляючись в неї, ми констатуємо велику дізгармонію капіта-

лізму. Ми знаємо, що вартість всіх продуктів господарства е вартістю] 
трудовою, а ціркуляція товарів відбувається по законах ..вільної кон-
куренції", в основі котрої лежить вартість споживча, котра в межах,; 
прпватно-монопольного розпорядженнн товарами веде до нечуваної 
анархії обміну, свавільства кон'юнктурних цін і всіх несподіванок кон-
куренціішого товарообороту. Ми знаємо, що господарство стало сві-
товим, але воно немає такого плану, ніякої доцільної господарської 
мети, немає рівноваги між виробництвом і споживанням. 

Колп пригадати собі наукове означення господарства, це-б-то, що 
господарством називається доцільпа, планомірна діальність, з метою за-
довольнити потреби шляхом орґанізації продукції і споживання, та ми 
мусимо признати, що між продукцією і споживанням мусить бути 
рівновага, аку можна установити лише єдиною господарською волею,! 
єдиним господарським планом. І далі ми мусимо признати, що тепе-
рішнє суспільне господарство, власне, не має єдиної волі і єдиного 
плану, розвивається стихійно, товарооборот ведетьса по цінах, які 
установлюються на основі споживчої, а не трудової вартости в той 
час, коли дійсною вартістю продуктів є трудова вартість. 

Ми раньше признали, що єдиним правом на продукт є трудове 
право, бо єдиним критерієм розподілу мусить бути трудовий принціп, 
а тому для здійснення трудового права потрібна реорґанізація роз 
поділу па підставі трудового принціпу, в основі котрого лежить̂  тру 
дова вартість, а не яка ипша. Через те потрібно скасувати „вільну 
конкуренцію", скасувати приватну власність на землю і зпаряддя про-
дукції — це-б-то скасувати капіталізм, становлачп патомісгь трудове 
суспільство, це-б-то соціалізм. 
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Тільки соціялізм, з його всенароднім господарством, війною волею 
і єдиним пляном у всесвітньому масштабі, може привести до рівноваги 
виробництво і споживання, рівноваги між індустрією і сільським госпо-
дарством, усуне промислові кризи і всі страхіття капіталістичного роз-
бою, некультурносте, дегенерації і варварства. Здійснення трудового 
права на повний продукт праці є задачою сучасної культури і єдиним 
шляхом для визволення закріпощенянх трудових клясів і недержавних 
(кольоніяльних) національностей. Боєвою зброєю визволення, очевидно, 
служить голодний трудовий резерв і трудові клясп теперішнього су-
спільства. Ми ставимо трудовий резерв в першу чергу тому, що він, 
не маючи ніякої форми прикладання праці, є р е в о л ю ц і й н и й на-
самперед, бо йому теперішній устрій не забезпечує навіть права на 
фізичне істнування, не то що продукту праці. Ліквідація трудового 
резерву можлива лише одним способом — приміщенням його до землі, 
як початкового джерела істнування. Через те аґрарна революція є 
передумовою всякої иншої революції. 

Приміщення трудового резерву до землі означає розвязання рук 
пролетаріатові, котрий виходить за межі вільної конкуренції і зможе 
тоді здійснити монопольне право на свою робочу силу. Пролетаріат 
стане проти капіталістів, як монополіст-власпик своєї робочої сили, 
і зможе спинити приток надвартосте в кешеню визискувачів. 

Льоґпчно розвиток капіталістичних відносин в цей момент прийде 
до свого власного заперечення. 

ІГраво. на повний продукт праці може здійснитись при одній 
передумові — аґрарній революції, що буде інтродукцією загальної 
соціяльної революції. Двпжучими силами загальної революції будуть 
лише ті трудові елементи, що заінтересовані в здійсненні права на 
повпий продукт праці. 

Такими силами є пролетаріат і трудове селянство. 

IV. Пролетаріят і трудове селянство. 
На теорії трудової вартости збудована, власне кажучи, вся 

Грандіозна система соціалістичного світогляду. Труд людський, затрата 
психофізичної субстанції людини, є основою розвитку суспільства, 
Двигачем його соціяльної історії. Труд — беручи його в цілому. 

Але -розподіл наслідків труда, результатів його, соціяльно так 
несправедливий, що ледве чи можна говорите про те, що всі люде 
творять свою історію, розвиваються. Частіша людськосте приневолила 
Другу працювати , сама ж живе вільно від фізичної праці, займа-
ться наукою, мистецтвом і керуваннам процесу житта. Виз-
воленою від- праці необхідпої і важкої стала кляса капіталістів. Кла-
сове суспільство — це є система неправильного розподілу праці і її 
Добутків. Знищити цю систему лежить в інтересі покривджених, працю-
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ючих. Трудові маси в цьому кровно заінтересовані і навпаки: неза-
іптересовані в цьому нетрудові клясн. їм треба зберегти своє пану-
вання. 

Класовий устрій суспільства ріс віками і тому має в собі незви-
чайно сильну інерцію історії, велику масу і велику енерґію, але по-
скільки соціяльна сила (маса і енерґія) нетрудових клясів більша од 
соціальної сили трудових, постільки ця система тримається. І пос-
кі.тькп в розвинених країнах росте сила опору проти капіталізму, по-
стільки капіталістична сила шукає свого територіяльного поширення 
і знаходить його. Степень капіталі стічної і антикапіталістічної сили 
є виразом степені густоти населення. 

Країни більш-меньш розвиненого капіталізму (що мають по-над 
50 душ населення на 1 кмг), вже потрясаються напором трудових мас, 
що роблять замах на панування капіталу. В инших областях ледве 
зароджується свідомість трудових мас, а в примітивних ще пережи-
ваються форми первобутного соціяльного рабства. 

Соціальний рух великий в країнах капіталізму, але доки ще є 
країни рідкозаселені, доки можлива в їх еміґрація, доти капітал ще 
може сяк-так оборонятися проти нападу трудових мас. Але незабаром 
вже це стане для його неможливим, і тоді соціальний катаклізм ви-
бухне. Він змете капіталістичну систему, це-б-то систему приватної 
власности на землю і па знаряддя продукції. 

* * 
« 

Движучіши силами соціяльного перевороту с і будуть скрізь лпше 
трудові маси. Соціялізм має, загалом беручи, дві основні течії в по-
гляді на трудові масп, ннакше кажучи — на соціяльпі сили революції, 
па носптелів соціялізму: марксисти кажуть, що двигачем револю-
ції є лише промислове робітництво (пролетаріат), а революційні 
соціялісти, що — трудові маси, в склад яких входить пролета-
ріат. трудове селанство і трудова інтеліґенція. Великий літературний 
спір був між цими двома течіями, обидві течії вживані забагато словесної 
уїдливості?, доктринерства, сектантського фанатизму, але помимо того 
завеликі ще ріжнпці в самих джерелах обох світоглядів, щоб прийти 
до спільпостп. Навпаки, поглиблення цих ріжниць довело нарешті до 
того, що кожна течіа вважала себе представником окремих трудових 
клас: марксисти (соціаль-демократи) представляли пролетаріат, а ре-
волюційні пародппки (тепер соціалісти - революціонери) — трудове 
селанство. Виходячи з своїх доґм, марксисти назвали соціялістів-
революціенерів представниками „дрібної-буржуазії", їх світоглад — 
дрібнобуржуазним. На грі словами про „буржуазію" творитьса „полі-
тика", міжпартійна гризна, взаїмне підїданна. 

Розвазати питанна про трудові масп, їх історично-соціальну 
ролю може лише житта, а коли так — то й відповідно обстави-
нам, відповідно характерові соціяльної структури ріжпих країн, 
ріжних ґеоґрафично-природних і господарських прикмет. І тільки 
революцій дасть оцінку цих обставин і прикмет: революцій бо є іспи-
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хом, перевіркою теорій про характер суспільної структури і її складо-
вих елементів. З історії відомо, що селяне гралп як консервативну, 
так і революційну ролю, але також відомо, що пролетаріят складається, 
як з революційних, так і консервативних організацій („жовті" союзи ро-
бітництва в Европі!). 

Хто ж правильно опреділяе ролю трудових мас ? і хто справді е 
двигачем соціялістичної революції: пролетаріят чи трудове селянство? 
Марксисти кажуть, що таки пролетаріят, а соціялісти-революціонери 
— що таки вони разом, бо пролетаріят і трудове селянство мають 
однакові інтереси — інтереси праці , а марксисти твердять, що 
інтереси праці має лише пролетаріят, а трудове селянство, яко власник 
землі, має вже інтереси праці і інтереси власника знарядь продукції, 
це-б-то інтереси буржуазії, власне — др ібно ї буржуазії.*) 

Одначе факт великої східно-европейської революції показав, що 
трудове селянство також р е в о л ю ц і й н е , також соціялістичне, як 
і пролетаріят; що трудове селянство є навіть основою революції, 
що червона армія революції — це є армія трудового (безземельного 
і малоземельного) селянства і що від цієї армії залежить доля ре-
волюції. 

Це факт, проти якого не можна змагатись, його треба розуміти. 
І його революційні марксисти зрозуміли, визволяючи спочатку „бат-
рака", потім „біднійшее крестьянство", потім врешті „середняка", 
це-б-то трудового земельного селянина, вказуючи, що інтереси цих 
„середняків" і пролєтаріяту не протилежні, а спільні , що той є во-
рогом соціялістичної революції, хто трактус „середняка", як дрібну 
буржуазію . .". , це-б-то ворогами революці ї с ортодок-
сальні марксисти , які цілих 50 років трубили про розбіжність 
інтересів пролєтаріяту і трудового селянства, про ворожість їх інте-
ресів. Цей гук проти селянства йшов від часу виходу „Комуністич-
ного маніфесту" (січень 1847 року) аж до . . . сьогодні. 

Соціялісти-революціонери боролись за признання трудової суті 
селянства і через це дістали від марксистів призирливу назву „дрібної 
буржуазії". 

*) Опріч того, но заявах, марксистів (торік в своїй книжці про „Теро-
ризм і комунізм" Іі. Каутський повторив це в сотній раз) селянство е к с н л ь о-
а т у е пролетаріат п і д н і м а н н я м ц і н н а п р о д у к т и с в о г о г о с п о -
д а р с т в а . 

Розуміється, таке твердження цілком суперечить правді. іГк ми побачимо 
далі, трудове сільське господарство не к о р и с т у є т ь с я н а й м а н о ю п р а -
ц е ю , а тому в його трудовому доході нема н а д в а р т о с т и , це-б-то воно не 
капіталістичне. Визиск праці робітництва походить з відбирання надвартости, 
«тже про визиск трудовим селянством робітництва не може бути мови вже через 
Ті:> ш.0 воно не мас в себе робітництва, воно е с а м о р о б і т н и ц т в о м , котре 
юдлягае визискові. Це раз. А друге те, що н е с е л я н с т в о встановлює ціни 
и а свої продукти. Це всякий знає, хто знає, що1 напр. кризис сільського госпо-
дарства в Европі залежить від біржевого терору Льондона і Ню-Йорка, котрі 
Даьлать на всі инші європейські хлібні біржі і зокрема на нашу одеську, 

а в і т а л і з м у с т а н о в л ю є ц і н и на сільско-господарські продукти, і тру-
дове селянство мусить терпіти їх і часто йти на повний розор юсподарства. 

ромисловці, щоб зменшити заробітню плату, постійно боряться з аграрними 
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Революція розвазала проблему про соціальну суть російсь-
кого і у к р а ї н с ь к о г о селянства, але це зовсім не є рішенням 
для західньо-европейських країн. Хто висновки з досвіду російсько-
української революції узагальнить на увесь капіталістичний світ, той 
зробить не одну помилку, бо від обставин природно-ґеоґрафичннх 
залежить господарство, а від господарства і культурних факторів — 
соціяльна структура суспільства, а від цісї структури — суспільна 
психольоґія клясів. Через те, студіюючи природу доходу, 
лише з узглядненням місцевих культурно-історичних і господарських 
обставин можна вести дослідну працю над вивченням характеру клясів 
і їх історичної ролі. 

Висновки російсько-української революції підтвердили теорію со-
ціялістів-революціонерів про трудове селянство, як двигача соціалі-
ст п ч н о ї (не лише соціяльної!) революції, і нам особливо цікаво по-
гляднути на природу трудових клясів в капіталістичному господарстві, 
узгляднюючи ріжпиці в культурно-історичних і господарських обста-
винах. 

Це й буде власне переглядом обох соціалістичних теорій про! 
сущиість трудових мас. 

* * * 

Ледве чи треба давати ширші трудові озпаченна і опреділепна 
дла пролетаріату, дла класу промислових найманих робітників. 

Установлений теорії трудової вартости 63'ло зроблено після 
аналізу становища пролетаріату. Надвартість пе можливо зрозуміти в 
повній ясиости без такої соціальної катеґорії, ак пролетаріат, бо її 
тоді не істнує. 

Отже клас найманих робітників, акі, опріч своєї робочої сили, не 
мають нічого і мусать продавати її, щоб здобути необхідне дла життя 
свого і своєї родини, через природу свого соціального становища за-
інтересований в тім, щоб здобути найбільше од роботодавців 
і врешті—здобути увесь результат своєї праці, це-б-то знищити надвар-

капіталпстамп за пониження цін на харчові продукти і но всій лінії перемотають 
аграрників, од чого в першу чергу сіражде трудове селанство. З другою боку, 
промислове робітництво, як ліпше зорганізоване, страйками добиваєтся підвищення 
заробітньої платні, а де одбивається па вартості! індустріальних продуктів, за 
які селянство мусить також платити б і л ь ш і ціні. 

Стверджувати, що трудове селянство визискує робітників підніманням дія 
на харчові продукти, і навпаки, що робітництво визнзкує селяп підніманням страй-
ками заробітньої платні (те саме, що збільшенням цін на промислові вироби), 
значить — за деревом не бачити лісу і говорити абсурд: ані трудове селянство 
робітників, а ні робітники селян н е в и з и с к у ю т ь , бо пе вони встановляють, 
остаточні ціни па працю чи хліб ! Капіталізм диктує ці ціни, і він є регулятором 
визиску обох трудових /рун. 

Селянство підчас революції н е с п и н я є праці, а промисловість стоять 
і н і ч о г о не дає селянам. Чи винні селяне цьому ? Чи мусять вони віддавати 
свою п р а ц ю за п а п і р , який нічого не вартий? Хто справді стоїть в обо-
роні і н т е р е с і в п р а ц і , той знає, що обидві трудові ірулн однаково є жерт-
вою капіталістичного визиску, в обох капітал відбирає частину п р а ц і. 
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тість. Знищити надвартість — це значить знпщптп основу всіх основ 
капіталізму, джерело Його СИЛИ І розвитку. Капіталіст заінтересований 
иатн яко мога більшу надвартість. Інтереси пролєтаріяту і капіталі-
стів діаметрально протилежні. , 

Індустріяльнпй пролетаріят по своєму становищу є неминучим, 
невмолимим ворогом капіталу або повинен таким бути. Через те всі 
соціялісти однодушно признали пролетаріат за двнжучу сплу револю-
ції. Мета цієї революції — скасування права приватної власности на 
знаряддя продукції, а позаяк знаряддя продукції є суспільним, гуртовим 
утвором, то й передати їх у власність всього трудового суспільства, 
установити звязок праці зі знаряддями її. Тоді продукція буде вестись 
суспільними знаряддями, і результати, продукти праці, будуть влас-
ністю суспільства. Розподілені відповідно певному модусові, продуктп 
виконають свою мету. 

Це, кажучи в двох словах, і є соціялізм. І революція, що змагає 
до одібрання знаряддів продукції з рук приватних власників і пере-
дачі їх в суспільну власність, буде соціял істпчною. 

Коли б же ці знаряддя були передані не цілому суспільству, 
а лише, скажемо, наприклад, ґрупам трудящих по окремих господарст-
вах, на фабриках, заводах, маєтках то-що, то це була б соц іяльна 
революїця, але ще не соціял істична . Власником в цім разі були б 
окремі товариства, окремі спілки, але не суспільство. Товариства і спілки 
є вищим щаблем розвитку капіталістичного суспільства, і через те 
нічого б прппціиіяльно-нового, соціялісти чного, не було б в такій со-
ціяльпіп революцій, яка б пе довела організації продукції па суспіль-
них основах.-

Суспільна власність на знаряддя продукції, суспільна продукція 
— це тоді, коли б всі окремі господарства були в своїй праці під-
порядковані одному п л я н о в і, одній волі, одному верховному 
центрові суспільно-госиодарського устрою, сказатп б, орі'анові верховної 
влади в державі. Соціалістичне господарство має лише одного госпо-
даря — суспільство, яке через свій верховний орґан керує всім 
продукційним процесом. 

І щоб соціяльна революціа стала соціалістичною — треба, щоб 
движучі революцію класи поставили собі ясну мету с о ц і а л і з а ц і ї 
господарства, а не лише реквізицію капіталу в дотеперішніх 
власників і передачу їх гурткам робітників, що в даний момент пере-
водять технику реквізиції. Через те: „земля — селянам, фабрики — 
робочим" — це не зовсім соціалістичне гасло. 

Оскільки теперішній пролетаріят е власне не лише революційним, 
а Й соціалістичним ? Маркс вказав, що закон розвитку капіталізму 

в тім, що з силою історичної необхідності! капіталізм веде суспільство 
до соціалізму. ІІншого шляху нема. Люде проти цього нічого не вдіють, 
лто хоче знищити визиск, жах капіталізму, той натомість повинен по-
ставити соціалізм. Таким чином, Маркс думає, що пролетаріат не може 
робити иніної революції, ак соціалістичної. Ось, па його думку, льо-
чічні катеґорїї історичного нроцесу: капіталізм, пролетаріат, соціальна 
Революція, соціялізм. 

Шаповал. Революційний соціялізм. 7 
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Незвичайно струнка архитектура всієї будівлі Маркса має в собі 
велику суіїестивну силу, і організація пролетаріату прийннла схему 
Маркса, як свою єдину проґраму. 

Кольосальпий успіх марксизму є показчиком цього. Отже проле-
таріат іде під прапором соціял ізму? Здавалось би, що це мусіло б 
бути так, але фактичний стан річей показує, що не весь свідомий про-
лєтаріят стоїть па соціялістпчній проґрамі. Відомо ж про всякі „жовті 
робітницькі спілки, христпянсько-соціяльні союзи, анґлійські тред-юніонн, 
американські професійні союзи то-що. Навіть соціялісти признали їх 
несоціалістичну суть! Розуміетьса, ці несоціалістичні союзи робітництва 
в Німеччині мають меньшість, а в Анґлії — більшість пролетаріату, 
в Росіі ж і на Україні їх не було і підчас царизму, хоч Гапони, 
Зубатови й ин. пробували їх орґанізуваги. Дла Росії фактором рево-
люціонізації і соціалізації світогляду був царизм, що виховував трудові 
маси в напрамі „безогладної революції". 

Спостережепна над світогладом пролетаріату показують, що фор-
мула Маркса про те, що „не думаннн опреділяє світогляд, а бутія", 
є нічим иншим, як блискучим парадоксом, що заквітчує бу-
дівлю матеріалістичної системи. В нрактиці марксисти так і оцінили 
її, бо замість того, щоб ждати доки ..бутта" зробить робітників свідо-
мими соціалістами, вони пішли активно працювати, агітувати, пропа-
гувати, навчати, творити нову свідомість робітникам — со-
ціалістичну, тим більше, що й мали повчаючі приклади. Маркс став 
соціалістом тому, що довчивсн, додумався до цього, бо робітниць-
кого буття (в смислі „індустріального пролетаріату") він ніколи 
не мав. Та і взагалі більшість пропаґандистів соціалізму є зовсім не 
{.пролетаріат", а інтеліґенціа, що прийшла з буржуазії і иншого влас-
ного „режиму буття" (часто джерелом його — надвартість), ак бурі 
жуазний, не мала. 

Розуміетьса, ріжні індивідуальні з'авища не можуть бути непохит-
ним доказом, бо ще Маркс вказав, що пролетаріат, ако клас, буржуазія, 
ако кляс, мають свою постійву психольогію і свідомість. Але иро-
лєтаріят має в дійсности свідомість свого лиха, злиднів, трудности 
життя, а зовсім нічого не знає про тенденцію історії, не знає, що таке 
соціалізм. Про це його треба навчити, усвідомити *). Теж саме і бур-

*) Ось цікавий приклад іцо-до розуміння природи пролетаріату. Кам-
ський в своїй новій книжці „Терорізм і комунізм" описує революційне насе^ 
лення Парижу в період Великої Революцій 1789 р. і поділяє його на „дрібну 
буржуазію" і ..пролетаріат": „Але пролетаріат того часу представляв з себе де-
що ннше, ніж промисловий пролетаріат наших днів. Правда, в Парижі тоді вже 
було кілька великих підприємств, але г о л о в н и й к о н т і н ї е н т робітників 
складався все ж з ч о р п о р о б о ч и х, н о с и л ь щ п к і в , п і д м а й с т р і в , 
котрі стремились стати самостійними ремісниками, потім цілий ряд дрібних реміс-
ників і торговців, все життя яких проходило у важкій боротьбі з злиднями". Далі 
І.аутський вказує, що хоч с о ц і а л ь н е становище їх дуже важке, але к л я с шв е 
(природа їх доходу) все-таки дрібно-буржуазне, як і взагалі селян. Дарма, мовляй, 
де-які російські товариші змішують с о ц і я л ь н е становище з к л а с о в и м і вва-
жають, що бідні селяне мають инші інтереси, ніж багаті і т. д. Словом „в п е р і о д 
р е в о л ю ц і ї б і д н і щ і ш а р и п а р и з ь к о г о н а с е л е н н я б у л и 
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жуазія: вона нас свідомість свого пануваппя, але не то що не думає, 
що капіталізм веде до соціялізму, а думає як є навпаки, що капіталізм 
в е д е лише до капіталізму в більшому розмірі. Хоч і б.тпскуче до-
водив Маркс свою думку, але він буржуазії не переконав, не усвідомив 
пі трохи в фатальпости історичного процесу. Буржуазія лише усміхається 
з цієї теорії і переконана, що вмій лише зручно керувати історією, 
і вона піде в бажапому напрямі. 

Пролетаріатові ж концепція Маркса вподобалась: приємно знати, 
що навіть сам фатум історії стоїть на боці пролєтаріяту і навперекір 
папству йде туди, де світить зоря визволення од злиднів, нещасть, 
визиску. Пролетаріят знайшов у марксизмі ідею бадьорости, надію, кір}' 
і вхопився за неї, як єдиний сцілющпй засоб не через те, що цьогс 
хоче історія , а через те, що цього хоче пролетаріят 
В цьому розумінні соціялізм став р е л і ґ і є ю пролєтаріяту, мрією про 
визволення. І в цьому величезна культурно-історична місія соціялізму, 
з окрема марксизму. Меньше з тим, що в соціалізмі взагалі, як і з'окрема \ 
в марксизмі, не все вияснене, не все строго льоґичпо припасоване, що 
є якась росиливчатТстГ)• і туман в теорії—це ще збільшує його таємну; 
загадковість і принадність, збільшує порив шукання правди і гармонії, 
нових горизонтів і підйомів. Пролетаріатові психольоґично потрібна ця 
віра, він лише з нею може мати де-нкий спокій за завтрішній депь, 
вій мусить мати надію, як движучу силу, мусить мати бога, на якого 
міг би дивитись стекліючими очима в останню смертну хвилину, по-
ринаючи в пебутта. 

Соціалізм — це благословенна віра всього уяремленого людства, 
що попало в'рабство тільки через свою песвідомість. 

* * 
* 

-Марксистська доґма передбачає „необхідну" величезну пролєтарп-
зацію суспільства, яка приведе централізацію капітала до малого 

д р і б н о ю б у ж у а з і є ю, н е в в а ж а ю ч и н а іг р о л є т а р с ь к.і у м о в и 
і с т н у в а н н я " (Каутськии, ст. і (і—27 рос. перекладу). 

Очевидно, що єзуїтська схоластика Каутського зводиться до того, що про-
•і є т а р і я т навіть прп пролетарських умовах істнування може бути . . . дрібпою 
буржуазією. Головний контінїент складався з чорноробочих, носильщиків, ре-
місничих, підмайстрів, але чому він . . . дрібна буржуазія? Тому, що ході не було 
соціяль-демократичної партії? Очевидно, так, бо городський пролетаріат і тепер 
складається з тих катеґорій, але тепер він с в і д о м и й к л я с о в о, к у л ь -
1 У р я і щ и н, тепер вже пролетаріят має Ляссаля, Маркса, Енгельса й иниіих, 
|Чо працювали і працюють над його освітою. Н е с в і д о м а частина пролетаріату 
1 тепер така, як і була тоді, але від того вона к л я с о в о і с о ц і я л ь н о н е 
п е р е с т а л а б у т и п р о л е т а р і а т о м . „Пролетарську цінність" надає про-
летаріатові класова свідомість, а без неї пролетаріят рискує здобути кваліфікацію 
Дрібної буржуазії. Культурно-нсихольо/ично — так, але ніколи е к о н о м и ч н о. 

1 очах марксистів цю цінність має тільки представник н а й м а н о ї п р а ц і , 
а 11 е п р а ц і . Не п р а ц я сама по собі є опреділяющою прикметою пролетар-
ської вартості!, а н а й м а н а праця. Тоді, очевидно, н а й н а т и й директор завода 
*}сить бути „соціаль-демократично" більш вартий, ніж селянин, що на двох деся-
гинах працює день і ніч. До такого абсурду може довести схоластичне толку-
чаніш „соціалістичної придатности" трудових кляс і змішування к у л ь т у р н о -
" ' и х о л ь о ї и ч н о г о стану трудових мас з класовим становищем. 
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чпсла рук, тоді величезна пролетарська більшість „експропріює екс-
пропріаторів", і це буде соціяльна і разом з тим соціялістична рево-
люція. Колп ж це буде? 

Пролетаріат на Україні складає приблизно 8 % населення, 
в Росії може навіть 10 %, в Чехії 37 %, в Германії, Франції, Ан-
ґлії трохи більше, але й там пролетаріат є меньшістю, коли су-
дити по числу подаппх за соціялістів голосів. Отже меньшість аж 
тоді зможе перемогти, коли вона стане більшістю. По марксизму: 
так воно й є, хоч життя дає блискучі докази пншого: Росія має мШ 
лпй числом і свідомістю пролетаріат, а стала соціалістичною республп-
кою, — принаймні такою називаєтьса з повним правом, бо орудують 
нею соціалісти, буржуазію усунено від влади, зна,раддя продукції в неї 
одібрано. В Німеччині, Анґлії, Франції і т. д. панує буржуазія. 

Коли повірити марксистам, що лише пролетаріат є двигачем ре| 
волюції і носителем соціялізму, то при перегладі реального жити 
можна заблукати в безвихідні туппки і льоі'пчні суперечпости. В цю 
доґму марксизму ніколи не вірили революційні народники, власне сої 
ціалісти-революціонери, і вважали, що трудове селянство може бути 
носителем, ак революції, так і соціялізму. Цей факт не підлягає тепер 
сумніву. Але ак це ..дрібна буржуазіа" дійшла до цього снроневірення: 
в догмі марксистів? Що таке зрештою трудове селанство? 

Трудовим селянством ми називаємо клас се лап 
хліборобів, що ведуть с ільське господарство своєю 
власною працею. 

Вони працюють на землі (громадській, чи власній, чи арепда 
вапій) власними руками і силами своїх родин. Найманої праці, як осі 
новп господарської системи і джерела самоцільного прибутку, тая 
н е м а, а коли нема такої найманої праці, то нема і її льоґичної кі 
теґорії — надвартости, бо надвартість є лише там, де наймана 
праця є основою господарства. 

Нема пайманої праці, то нема й надвартости, і далі льоґнчно — 
нема прибутку на капітал, нема земельної ренти, нема капіталу 
Знаряддя продукції в трудовому господарстві є, але вони не стають 
капіталом. Ми їх називаємо капіталом тільки умовно і то по 
пншій прикметі — їх юридичній формі — приватній в л а ї 
пости, при помочі котрої здобувається надвартість , і 
Ми знаємо також, що власність — це є лише юрпдпчно-суснільпз 
форма капіталу, а пе його екопомична суть. Знаряддя продукції бу-
дуть власністю суспільною і в соціалістичному суспільстві, алеї 
вони тоді не будуть капіталом, а просто зпараддамп про-
дукції. 

Маркс прекрасно впаснив, що знарадда продукції стають капі-
талом лише при певних суспільних відносинах до їх, це-б-то кажучи 
нншими словами, кап італом є не матеріальна субстанція 
зн араддів пр одукції, а певне су спільне відношення 
до їх. Це і є капіталістичне відношенна, коротше — капіталізм 

Суть його — одержувати надварт і сть шлнхом приложени| 
найманої робочої сили до прпватно-власних знарнддів продукції. 
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Це розуміння капіталу встановлено Марксом і є основою його 
науки, і хто цієї основи не зрозуміє, той не може претендувати на 
розуміння капіталістичного устрою і його протилежностн — соціялізму. 

Соціяліст мусить усвоїти, що матеріяльні знаряддя продукції 
е самі по собі пе капіталом, а стають ним лиш при певному су-
спільному відношенні до їх — відношенні приватної (індивідуальиої чп 
ґрупово -колективної) власности. Відношенпя власности пред-
полягає з другого боку відношення п е в л а с н о с т и (відношення робіт-
ників), або, краще кажучи — відношення праці. Відношення 
праці предполагає і відношення не-праці, це-б-то всі працюючі і не-
працюючі складають дві суспільних кляси: трудову і нетрудову. 

Через те капіталізм є відносинами клясів. 
В цьому центральна ідея Маркса, що справедливо вознесла його 

на становище великого учителя соціялізму, і хто хоче розуміти 
сучасне життя, хто не хоче свавільно перекручувати соціялістичну 
науку, той мусить прикладати ці критерії Маркса льоґпчно і по'їх 
шукати прикмет трудового клясу. 

Отже чп є такі ВІДНОСИНИ В трудовому сільському господарстві ? 
Ні, нема, бо до землі прикладається не наймана робоча сила, а сила 
господаря і його родини. І все, що дістає трудовий госнодарь, це є 
трудовий дохід, який не можна поділити па необхідну вартість і над-
вартість: він дістає трудовий дохід, в якому пема надвартости, яку б 

1 одержував госнодарь. Навпаки — частину цього трудового доходу од-
бирає держава в формі податків, одбпрає землевласник, у якого селя-
нин купив землю, або орендує її. В цих Еипадках трудовий селянин 
платить ренту, яка є нетрудовим доходом землевласника. Платити 
ренту — це процес цілком протилежний одержуванню надвартости! 

В трудовому господарстві нема надвартости, нема капіталістичного 
прибутку, нема також і земельної ренти. Капіталістичний прибуток мі-
ряється процентом чистого доходу до затраченого капіталу (коштів про-
дукції; коштів матеріялів, заробітної плати, плати за землю то-що). 
Коли селянин мас трудовий дохід, вартість його е праця, то як опре-
ділити процент доходу у відношені до праці? Тут пема про-
центу доходу, а є лише трудовий дохід. Коли нема проценту до-
ходу, то як опреділпти ренту землі ? Ренту землі поміщик опреділяє 
проста висотою оренди (без оренди будівель) — це е рента чистої 
власности, а ніякого капіталу. Колп поміщик веде господарство 

' н̂айманою працею), то його дохід складається з двох катеґорій: при-
бутку на капітал і земельної ренін. По закону рівенства прибутків, 
Цоміщпк з чистого прибутку одділяс часть, відповідно нормальному, зви-
чайному в певний момепт процентові, який повинен давати капітал — 
Пе и буде прибуток від капіталу. ІЦо залишиться — то є рента 
землі, рента власности, дохід від монополії власности, Ка-
тталізуючи цю ренту з певного процента, поміщик робить оцінку землі. 

к Рента, так і прибуток від капіталу є нетрудовий дохід. А тру-
довий селянин петрудового доходу не має! Він не може по-
Д і л п т и трудовий дохід на прибуток від капіталу і на ренту — його 
Дохід від праці. Навіть його земельна власністье лпше формою п р и л о-
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ження праці, а не джерелом нетрудового доходу: від свого права 
власності! він спец іяльно г о доходу пе мас, а тому не має 
ренти. Для поміщика земельна власність е формою п р и л о ж е н н а 
капіталу, і тому він може мати ренту і прибуток від капіталу. 

Отже в трудовому господарстві нема капіталістичного відношення 
до землі, нема капіталізму, а через те кляс трудових селян 
зовсім не е капіталістами, хоч би й „дрібними". Коли все селянство! 
було в кріпацтві, то це також не був капіталізм, бо капіталізм пред 
полагае робітників персонально вільних, конкуруючих, що у всякий час 
являються на рипок праці і продають свою робочу силу. Кріпацтво 
— це була система особистого поневолення людей-робітників, при 
якій пан-рабовладілець не лише експльоатував робочу силу, а й году-
вав її, дбаючи за неї. як за коней чи волів. Капіталізм же с системою 
економичпого поневолення, при якому пан бере собі надвартість 
і не дбає про виживу певної особи робітника. Він не мас до робітника 
ннших відносин, як відносини найманої платні: по-за пиганням за 
робітної платні робітник для його не ісгнує. 

Отже чи е подібні відносини в трудовому сільському господар-
стві ? Ні, нема. В йому нема катеґорії найманої праці, а тому нема 
і капіталістичного прибутку (надвартости), нема ренти, бо нема . . 
капіталу. Така система господарсько-сусиільних відносин називається 
трудовою. Вона лежить в основі соціялістичного світогляду, і во 
імя пеї боряться всі соціялісти. 

Але повстає питання: селяне ж часто, навіть пайбідніщі, паймають 
собі па роботу робітників, то, значить, вони одержують надвартість 
і т. д„ значить, вони капіталісти ? Коли бачити в'явища і пе розуміти 
їх, то це пе зпачпть — рішати ннтання. Ми знаємо з фактів життя 
що справді один селянин наймає другого і платить йому поденно чи 
підрядно, але на другий день цей селянин, що наймав, сам наймається 
і робить на другого за плату чи навіть і без плати. Йде взаємна 
поміч в господарстві, котра не має нічого спільного з капіталізмом 
Це — система трудової взаємопомочі, зміст котрої треба розгля-
нути. Вона виппкає при ріжних нещасливих випадках в сільському 
господарстві: чи захворів господарь або члени його родини, або робоча 
худоба, то є негайпа потреба виконати якусь працю, що звязана 
з добою року або нриродніми умовами. І коли ви додивлялись до умов 
селянського господарства, то це бачили. Селяне один до одного 
ходять на роботу. Трудові господарства на основах взаємності! обмі-
нюються трудовою допомогою, яка пе має нічого спільного 
« однобічною експльоатацісю капіталіста. Статистика установлює навіть 
межу, коли трудова допомога кінчається і де переходить у визиск. На-
приклад. для Полтавщини установлено, що селянські господарства до 
15 десятин, як наймають робочу силу, так і продають її, а по-над 
15 дес. вже лише наймають. Що це значить? А те, що для 
господарства по-над 15 дес. вже пе вистарчає своїх робочих сил< 
господарь 8 своєю родиною не то що не може одірватись, щоб десь 
помимо свого господарства попрацювати, а йому навіть для себе, для 
свого власного господарства своїх робочих сил не вистарчає, і вія 
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і систематично, для переведення кожного окремого господарського 
[ процесу потрібуе сторонньої силп. Тут і починається практика найму, 

я к обовязкової системи обслужування господарства, тут вже починаєть-
ся визиск праці, і доки сам господарь з родиною працює разом 
з наймитами, доти, його господарство є співт ру д овнм, котрі у нас 
на Полтавщині мають площу від 15 до 40 дес. в селянському госпо-
дарств і . Але не всякий такий малий землевласник веде співтрудове 

! г о с п о д а р с т в о : дворяне, пани, попи, інтеліґенція і т. п. стани, що ведуть 
[ буржуазний триб життя, що мають пнші основні заняття но-

нимо хліборобства — вони павіть при ЗО десятинах вже основують 
своє господарство на визискові найнятої робочої сили. Станові ріж-
ниці обертають навіть мале господарство в нетрудове. Отже, н е 
площа господарства, не його розмір опреділяють суспільний характер 
г о с п о д а р с т в а , а прикмета трудова, в ідношення праці. Одначе 
в межах селянського господарства до 15 дес. (на Полтавщині) папує 
тип трудовий при примінеппі своєї власної праці господаря н трудо-
вій взаємопомочі. 

Коли дрібні селяне йдуть на роботу до свого селянина, котрий 
також в нпші дні йде на роботу до инших селян, то це е система 
трудової взаємопомочі, котра буде істнувати і в соціял істичпому 
устрої на перших стадіях. І тільки з цього погляду треба розуміти 
соціялістпчну доктрину про скасування снстеми наймитства. Це значить, 
що соціялізм касує наймитство, як систему витискування п а д в а р-
тости приватними власниками анаряддів продукції, але він цілком пе 
одкидає трудової взаємопомочі, котра повинна бути в трудовому 
суспільстві, доки воно не дійде до повного комунізму, 
коли вже зникнуть всі форми індив ідуально ї продук-
ції І С II о ж и в а п п я і коли не буде критер і їв для виріж-
нювання, хто на кого робить, бо т о д і б у д е робота „кож-
ного для всіх і всіх для кожного". В соціялізмі ж буде ще 
панувати господарство під льозунґом „кожний одержує лише те, що 
він своїми силами зробив, і рівну пайку з добра природи". 

В приложепні до сільського господарства трудовий принціп ви-
являється в трудових господарствах, що основані на громадській, чи 
купленій, чи арендованій землі, але в пспхольоґії господарів твориться 
переходовий місток до буржуазности, коли господарство ведеться на 
купленій („своїй власній") чи орендованій землі найманою працею. Ка-
піталістичний устрій має велику економичну суґґестпвну силу і при-
мушує кожного збільшувати свою площу землі до безконечносте Дав-
ання капіталізму кольосальне і руйнує навіть общину, але це зовсім 
не доказ того, що трудове господарство є дрібно-буржуазне, це-б-то . . . 
не трудо;із! Соціял істпчні партії також тепер купують будинки, 
Друкарні то що, але це зовсім не доказ, що вони . . . капіталістнчно-
експдьоататорські орґанізації, хоч вони і мають надвартість , котра 
"Де на трудові ціли. Марксисти ж, часто не розуміючи суті і соціа-
лізму і капіталізму, кажуть, що коли селянин, маючи 2 десятини, купив 
Ще одну, то це показчик буржуазности, інстипктів капіталіста, визиску-
юча. На їхню думку, селянин стає „власником" землі, а тому — 

I 
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власником знаряддя продукції, ег^о — він буржуй. Ми мусимо од 
ріжиятн з н а р я д д я п р о д у к ц і ї , утворені людиною, від природні 
умов істнування, від природи, що дає нам в орґаничному. незалежної̂  
від нашої волі процесі необхідні засоби продукції, сирові мата 
р і я .і п і живі сил и. 

На цих иенеретравленнх „сільоґизмах" збудовано всю марксист 
ську діалектику в селянській справі. Вони пе розуміють того, щ 
земля в трудовому господарстві не е капіталом, хоч за неї і платяя 
селяне гроші, хоч і корнстають її, як форму приложення своєї праці 
„знаряддя продукції-' в нормальному смислі. Землю взагалі називати 
знаряддям продукції можна з великою обережністю. Її так називати 
можна лише умовно: коли ч е р е з в о л о д і н н я землею можи 
о д е р ж у в а т и н а д в а р т і с т ь в ф о р м і ренти, як плати з 
монополію власности на землю. Земля, це-б-то її одвічні н е в и ч е Е 
пан і п р и р о д н і сили, не утворена людською працею, і тому д 
неї не можна прикладати теорії трудової вартости, як до зпаряд| 
продукції, утворених працею людей (машини, інструменти). Орґанпчн 
живі сшш природи — це пе єсть „знаряддя продукції'-, а необхідне 
джерело і с т н у в а н н я , як лоно природи, з якого виходять і сам 
люди. 

Коли б ми хотіли сказати, чим можна провадити господарство 
то далп б відповідь: прп помочі природи (земля, живі сили природ̂  
то-іцо) і з н а р я д д і в продукції , утворених людьми. Земля в цьом 
розумінні не єсть лише ґрунт (почва), а сила сонця, тепло, вох 
кість , фізико-хемичний процес . Яке ж це знаряддя про 
дукції в тому вузькому смислі, ЯКИЙ установила політична економія 
для мертвих предметів, утворених людипою, і в яких н е в і д б у в а 
ється самородного фізико-хемичного процесу? 

Власне, чисто умовне трактування землі, яко знаряддя про* 
дукції, яке (трактування) вийшло лише з толкування капіталістичного 
права приватної власности, привело багатьох до абсурдної думки, щ 
селянин, власник однієї чп там п'яти десятин, є буржуєм: власннкон 
„знаряддя продукції-'. 

Природа — не знаряддя продукції, а необхідна умова істнувапн 
лоно життя, з якого виходить і сама людипа. Не можна ж через це 
доходитп до абсурду і доказувати, що ваш батько й мати є „знаряд 
дямп продукції", бо продукують людей. Земля, як природа, не була 
не є і не буде ніколи „знаряддям продукції-' в тому економичном 
смислі, якпй до неї прикладають, бо вона е взагалі природа, а не 
господарство. Соице, повітря, вода, кисень, азот і т. д. обу 
слівлюють наше життя, але вони — природа, а не „знаряддя продукції" 
Що земля не є знаряддям продукції, то це видно з такої простої річи 
як формула Маркса про господарський процес. Для приготовлений 
продукту — каже Маркс — погрібні: доцільна діяльність людини, 
то-б-то праця, сировий матеріял, з якого виробляється продукт, то-*>-т< 
предмет (обєкт) праці , й, нарешті, те, що р о б і т н и к умі-
щує між собою та предметом праці , то-б-то з н а р я д д і 
праці. Робітник „уживає механичні, физічні та хемичні властивосте 
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річей, щоб примусити ділати, як могутні засоби, на инші річи, відпо-
відно до його мети" („Капітал", т. І). Розуміється, це так, але я к 
робітник уживає „знаряддя"-землю, щоб ділати нею на „иншу річ", 
цЄ.б-то на землю ? Очевидно, робітник „уживає" фізико-хемичні власти-
вості! землі, щоб ділати на . . . тіж самі фізико-хемичні властивости 
її а в результаті їх, мовляв, вийде пшениця, овес, бараболя, як 
яаче-б-то він ВЗЯЕ молоток і шматок заліза та й викував підкову V Вже 
з цього видно, який абсурд — вважати землю за зпаряддя продукції, 
коли земля є сама природа, що творить живі орґанізми, а не мертві 
предмети иеханичної чи хемпчної обробки, як то є в господарському 
трудовому процесі. Знаряддя продукції трудового походження, 
утворені людською працею, а не природа. Через те політична 
економія і де-які соціялісти помилково рахують землю за „знаряддя про-
дукції" в силу лише однієї анальоґії в юридично-правовому відношенні 
до неї, як і до знаряддя продукції — приватної власності}. В тепе-
рішній общині і в будучому соціалістичному суспільстві земля не е 
і не буде приватно-індпвідуаьною власністю, то значить — вона не має 
навіть і тієї однієї риси спільності! зі знаряддями, яку тепер надає їй 
приватна власність і випливаючий з цього нетрудовий дохід. Земля 
є необхідною умовою і с т н у в а н н я людини, як була нею 
й тоді ще, коли ніяких знарядь продукції взагалі не було. Вона є 
частю природи, як і сама людина, але коли людину використо-
вує поміщик, то піхто її не називає „знаряддям продукції", а землю 
називає ? Чому ? Тому, що вона дає надвартість ? Надвартість дає 
не земля сама -по собі, а праця людська — власність на землю для 
селянипа є лиш формою н рило же пня праці, бо инаше моно-
іюліст-власнпк пе пустив би його до неї. инакше він мусів би про-
давати свою робочу силу власникові і платити йому надвартість. Коли 
селянин купує землю, платить р е п т у, то цим він дає йому 
частину своєї минулої і будучої праці. Значить, за право 
прикладання праці він платить монополістові-власникові „над-
вартість", яку умовно називають рентою землі, або нетрудовім до-
ходом власника-монополіста. Отже для поміщика земля — „знаряддя" 
для здобуття ренти, а для селянина — форма приложення праці. По-
міщик дістає ренту з права власности, а селянин — ні. 

Коли б всі соціалісти усвоїли цю істину, їм би лекше було б 
йти по тернистому шляху боротьби за соціялізм взагалі і лекше далось 
оп розуміння де-яких помилок Маркса і особливо иоми.ток марксистів. 
Розглядаючи селанство з психольоґично-культурного боку в Европі, 
католицько-клєрикально-консервативне селанство, Маркс необережно 
зачислив усе селянство до буржуазії, яко економичио - господарської 
'РУПИ. Культ у рн о-п си х о ль оґи чну к а т е ґ о р і ю перево-
дити в е к о н о м п ч н у пе можна, а це саме і роблять марксисти. 

Що Маркс помилявса в багатьох важних пптаппях — це вже 
Доведено, але марксисти хочуть стати більшими, ніж сам Маркс, і, доґма-
"чно толкуючи його, доходять до абсурдів, як недавно сказав мені 
Д̂ин з пайвпдатніщих українських марксистів: „Маркс і Енґельс о с т а-
° Ч п о встановили закони і формули капіталізму і основи соціялізму". 
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що е абсурдом вже через те, що наука „остаточних правил" не мас і 
розривається, а не сгоіть на місці. Соціялізм є наукою, і тому вії 
буде розвиватись, це-б-то знаходити нові дефініції і поняття. 

Отже соціялісти-революціонери не приймають марксистської доґмп 
про селянство, вважаючи його за основу трудового господарства. Курі 
кулі-селяне, або визискувачі чужої праці, вже є не трудове селям 
ство, і не про його визволення дбають соц.-революціонери. Визволення! 
землі з кайданів монопольної власности і передача її в користуван] 
трудовому люту на гуртових основах — ось основний пункт про! 
ґрамп революційного соціялізму. На розумінні землі, як джерелі 
живої творчої сили природи, а не утвореного людьми м е р т в о г 
знаряддя продукції, основано домагання соціялізації в першу черг* 
землі, хоч би і в межах капіталістичного устрою. Домагання це мисли! 
лось, як свого роду соціяльнпй катеґоричнші імператив, який мусить 
бути иереведенний в жигтя при всяких обставинах і за всяку ціна 
не вважаючи на певну систему економнчних відносин, бо земля є не 
економична (утворена в людському господарстві) катеґорія, а жива СИЛІ 
природи, яку ніхто не сміє монополізувати, на яку взагалі не може 
бути ніколи і ніякого права приватної власности. 

А позаяк і в господарсьо-економичному відношенні людини до 
землі в трудовому господарстві нема кап італ істичних кате 
ґоріп найманої праці , надвартости , ренти, то трудові 
господарство і е найбільш нормальне і справедливе 
з соціального боку навіть тоді, коли воно економично стоїть на низь 
кіп степені. Тут вже трудове господарство є і вищою етичною кате-; 
ґорією, яка лежить в основі соціялізму. 

І трудове селянство не є ніяка дрібна буржуазія, а трудова ча-
стина суспільства, така, як і пролетаріят, бо затрачує так само своя 
психофізичну субстанцію у важкій, надлюдсько-важкій безперерпв 
ній праці , гублячи в ній свій образ людський, дичавіючи, гинучи 
в ній . . . Учені дослідники довели, що трудове селянство в своїй мас 
живе значно гірше городського пролетаріату, особливо „збалува 
ного" німецького, ані'лійського, французького нролєтаріяту. Хто зна 
Росію й Україну, їхнє трудове селянство, у того німіє язик перед док 
тринерством тих, що твердять про „дрібну буржуазність" трудової 
селянства і соціялістів, які жертвують життя во імя визволення зеял 
і тих. хто в нелюдсько-важких умовах здобуває хліб свій з неї І 
ще годує ним і пролетаріат, і буржуазію і освічених тупоголовців. 

Сільський пролетаріат (безземельники) і малоземельні селане і 
до тієї межі, за акою починаються нетрудові моменти, е осново» 
трудового господарства, і визволення землі для їх потрібно, Щ 
сонце, і за це вони борються і будуть за це боротись. 

А чи це буде боротьба за соц іал і зм? 
Так. це є і буде боротьба разом і за соціялізм, при тій самі; 

умові , як і боротьба пролетаріату за соціялізм: при умові підні 
свідомости трудового селянства, пропаганді, науці, агітації слові 
і чипом. Бо як в робітництві є „жовті орі'анізації ', так і в селян " 



може бути і е всяке назадництво і консерватизм, і як для пролетаріату 
т р е б а книжок і шкіл, те саме потрібне і для селянства. 
..Марксизм" е великим нещастям для трудового селянства, яке вій 
одшто вхуе од чудодійної науки визволення; марксизм, 
ЯКяй, пишучи і видаючи сотпі і тисячі брошюр для пролєтаріяту, про 
індустріальний соціялізм, нічого не ппше або дуже мало для селян 
та й то пе про те, що в першу чергу треба знати селянам — про 
аграрний соціялізм, про місце трудового селянського господар-
ства в соціалістичний системі, а пише про історичну, фатально-немн-
нучу пролєтаризацію селянства, про виварку у капіталістичному котлі. 
Ці люде не можуть додуматись то того, що селянство, живучи в таких 
злиднях, як воно живе, більше вариться в капіталістичному котлі, 
як пролетаріат „культурних країн": хіба руйпуванпа общини і безогладні 
злидні це не є та виварка? 

Помимо того, факт російської і україпської революції показав, 
що велика арміа революції складастьса з подавлаючої більшості! тру-
дового бідного селянства, аке йде з вірою в будучу правду, аке умирає 
з обличчям, поверненим до далекого, крізь туман таємної будучини 
блискаючого сопця соціалізму. І хто ж то вмірае тиснчами, сотнями тиса-
чів ? Оті люде в латаних свитках, чумарках, кабатах, тулупах, зіпупах, 
лаптях, оті зачучверепі, кудлаті, вошиві, голодні люде, з випнутими 
скулами, з загостреними носами і запаленими очима, що пе знають дна 
і ночі від праці, від повннностей на ироклате опудало капіталізму 
і всакого панства — ото є селанство, т р у д о в е с е л а п с т в о , 
що па кошт своєї живої сили, своєї психофізичної субстанції, заробляє 
в поті чола хліб для себе — мало, а для паразітів — багато. 1 вопо бо-
реться реально за соціялізм, разом з пролєтаріятом, котрий грає при 
йому ролю комісара революції, бо більш грамотний, більш освічений, 
більш організований. 

Але навіть і це не зовсім так, бо український селянин веде 
революцію, сам і комісарствує при ній. 

Ви бачите скрізь тих селянських ватажків, еперґійпих, завзятих, 
не покірних ані церед Німцями, ані перед депікінцями, гетьманцямп 
то-що. То селянин український своїм голосом гукає і к а с у є при-
в а т н у в л а с н і с т ь на з е м л ю , виносить постанови про 
соціалізацію її, нищить капіталістичну орґапізацію, намагається органі-
зувати щось своє; в-зіму, холод, дощ іде в поле, гине за будучину, 
бо в конкретній теперішпости він ще не мас полекшепня своїх важких 
обовязків. 

Україпске селяпство мае-таки збудувати свою республику, від-
повідно основі господарства: це буде аґрарно-соціялістпчна респу-
блпка, або втілення аґрарного соціялізму в життя. 

* в 
* 

І коли вдумливий соціяліст хоче пізнати природу селянства 
^ Ріжницю його від пролетаріят}', він повинен звернути увагу па дві 
-торони справи: селянство, як с о ц і я л ь н о - е к о п о м п ч п а 



— 108 — 

катеґорія, і селянство, як к у л ь т у р н о - и с и х о л ь о ґ н ч н н й 
тип — це не одно й те саме. 

В першому смислі селянство е хліборобською ґрупою трудового! 
люду, як пролетаріят — індустріяльною ґрупою. Характер праці ] 
і умови господарського становища ріжнять ці дві ґрупи і суть пере-
думовою для вироблення іх культурно-психольоґнчних типів. 

Робітництво прикладає свою працю до ч у ж и х з н а р я д-: 
д і в п р о д у к ц і ї , а селянство — безпосередньо до природи, 
до з е м л і (пподі „своєї", чи орендованої, чи громадської). 

Прикладання праці до прпватно-власнпх знаряддів продукції | 
— історичне з'явище, що повстало при певних суспільних відносинах,! 
а прикладання праці до природи — в і ч н е , через те знаряддя 
продукції є с о ц і я л ь н о ю у м о в о ю істнування, а земля —і 
умовою б і о л ь о ґ и ч н о г о істнування, це-б-то знаряддя продукції 
є н р о і з в о д н и м з'явищем з одвічного, основного — землі 
(природи). Робота біля землі є б е з п о с е р е д н і м відношенням 
до природи, а робота па фабриці, заводі то-що — п о с е р е д н і м , ' , ; 
ч е р е з знаряддя продукції, або ч е р е з к а п і т а л . БезпосеЯ 
реднє і посереднє (через знаряддя продукції) відношення до природи 
залишиться вічно, воно буде і в соціялістпчному і в комуністичному 
суспільстві, а відношення ч е р е з к а п і т а л зникне разом з капі-1 
тадістпчни суспільством. Зникне капіталістична система, а в ічної 
істнуватиме трудова, в соціалізмі — орґанізована сус-Я 
нільно, але трудова. 

Пролетаріят. як суспільна катеґорія, зникне, а трудове сел-1 
янство з а л и ш и т ь с я , бо соціялізм — це відношення безпо-Я 
середньої праці, а не визиск. 

З сусн ільно -культурного погляду умови праці пред-Ш 
ставляються так: пролетаріят працює в тісному гурті біля знаряддів,! 
а селянин, індивідуально біля землі. Умови життя і праці инші, тому! 
суспільно-культурні типи обох трудових ґруп инші. Селянство через і 
характер своєї праці, через єднання з непостійною, таємною природою! 
мас меньше невностп у відношенню до неї, ніж пролетаріят; 
у відношенні до знаряддів продукції, — певних, обчислених, зрозумілих, 
утворених людиною. 

Селянин живе меньш соціяльно, природа більш вигадлива, та-| 
смничо непостійна, індивідуалістична в кожному кутику землі, в кож-
ному з явищі — тому селянин більш індивідуалістичний. Меньш осві-
чений, більше підлягає виливу надлюдських, таємних сил — тоад 
більш полохливий, більш забобонний і податливий на релігійні с у ґ ґ е с т і ї 

Знаряддя продукції його примітивні — сокира, плуг, л о п а т а 
молоток, сапа, ціп, примітивні „машини", тоді як індустріяльний робітник; 
працює біля дивовижно-складних витворів людського ґенія — м&шив 
і їх орґанізацій в одну систему — фабрику. Селянин сам керує гос-
подарським процесом свого нескладного, хоч і вередливого господар-
ства, а робітппк виконує якусь незначну функцію в кольосальній си-
стемі машин і мислить більш механично, ніж селянин. У робітника 



ІІЦЦ 

— 109 -

р03уи більш вивчений, дісцінлінованпй залізною льоі'икою, постійний, 
п е в н и й в машинах, у селянина — більш гнучкий, опортуністичний, 
щ о з а в ж д и мусить іти на компроміси з природою. 

Селянин почувас себе більш безсилим перед природою, меньш за-
б е з п е ч е н и м в житті і тому-хапається за „власний шматок землі", а робіт-
ник більш певний свосї робочої сили і мріс також купити на перед-
місті хатку з шматком огороду, щ о б закріпити істнування. Сотні тисяч 
городського робітництва в Німеччині мають свої хатки і огороди на 
передмістях , а чи це зменшило суперечність інтересів пролєгарія і ка-
п і т а л і с т а ? Так само селянин з „своєю" трудовою землею — ніякий 
власник , особливо, коли він общиннпк і ніякої власної землі не має, бо 
земля для селянина є лише формою приложення праці , а не ка-
піталу. 

Капіталізм, панування монополістів власности, 
сильно тисне на нспхольоґію селянина, видирає у його працю і п р и-
роду з рук і загрожує на вигнання в порожні простори безпритуль-
носте, як і робітника, тому віп жадібно тримається за землю, сдину 
опору в житті, лякаючи цим ортодоксальних марксистів. 

А знищіть капіталізм, то й побачите, що трудове господарство 
не боятиметься тиску феодала-грабіжника, розвиватиметься нормальпо-
спокійпо і поліпшення шукатиме не в обороні в д а с н о с т п, не 
в поширенні її, а в інтенсифікації господарства. 

Ділком подібні по т р у д о в о м у в і д н о ш е н н ю , селянин 
і робітник одріжняються дуже по культурно-психольоґичному типу, але 
це є лише р і ж н п ц і , а не п р о т и л е ж н о с т і ! . 

Коли потворний вплив капіталізму буде знищено, тоді люд-
ськість побаче великий розцвіт трудового типу в обох Групах, велику 
єдвість їх становища, хоч і в ріжних місцях, побаче не взаємну експльоа-
тацію, а лише суспільний і техничний поділ праці. І лише 
в цьому ріжниця між селянством і робітництвом, але ця ріжниця 
вказує не на протилежність інтересів , а на велику рушійну 
силу поступу і культури — поділ праці і форми її прп-
ложепня. Робітник на фабриці, селянин при землі, разом, хоч 
1 в ріжних місцях, творять ті цінносте, якими живуть всі люде і яким 
соціялізм надає одну вартість — т р у д о в у і ніяку иншу. 

Наше розуміння економичної прпродп капіталістичного і трудового 
господарства дає устойчивість всьому нашому соціялістичному світогля-
дові, через те ми не можемо прийняти в корні помилкового тактичного 
"ринціпу марксизму — що ніби лише представники найманої праці 
е Движучою сплою історії, революції і соціялізму. Мп ВИХОДИМО З тру-
дового нринціпу і стверджуємо, що в поваленні капіталізму орґанично, 
•роїздо заінтересовані всі трудові елементи суспільства: пролетаріят, 
м'УДове селянство, трудові ремісники і трудова інтеліґенція, які не ви-

чужої праці, природа доходу яких є трудова, а не капіталі-

іт . о н и заінтересовані в реорґанізації суспільства по трудовому 
Ріінціпу з метою здійснення права на повний нродукт праці. 
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Природного, невідбірного права, що буде найвищою ґарантя 
права на істнування. 

Вибрати з трудових мас кращі елементи, більш розумні, освічен̂  
і оголосити їх „авані'ардом революції" — це добра тактика для усні 
партії, але це ні крихти не забезпечує успіху самої рев о люді 
доля котрої залежить від зросту соціяльної сили у всій сукупності 
трудових має, в аі'рарних країнах це значить —: селянсько-труд 
вих мас. 

Спиратись на один промисловий пролетаріат —• це питання гак, 
тики, а не соціялістичного, трудового принціпу. В Анґлії і Німеччш' 
можна говорити про пролетаріят, а в Росії і на Вкраїні — про тр 
дове селянство, коли йде мова про революцію. У нас головною такти 
ною проблемою є вияснення ролі селянства, його організації і руху! 
відповідно його культурно-психольоґичнпм прикметам. З некультурнії 
пролетаріатом также не можна робити революції, як і з некультурне 
селннством. Я 

Ми стоїмо в обороні праці, як такої, а не в інтересі лише на 
маної праці. Ми визнаємо трудовий нринціп основою орґанізації бу,г_ 
чого суспільства, а тому не визнаємо марксистського принціпу оборони 
лише найманої праці. Праця єсть праця. І коли її визискують в будь 
якій формі — соціаліст не ложе не обороняти її! 

Бути соціалістом — значить, оборонити трудовий прпнцін, на 
ньому будувати, во іма його творити. Коли ж хто хоче обороняти лиш 
інтерес найманої праці, то, значить, він свідомо впбірає оборону част 
кових інтересів, інтересів однієї ґрупи трудового клясу, а не всьои 
класу. Це його діло, діло його смаку, але силкуватись на цьом; 
частковому з'явищі утворити всю соціалістичну систему — даремна 
праця, бо коли ви обороняєте інтереси нраці в однім місці (на фабриці 
то чому не оборонасте тих л;е інтересів в другому місці (біля землі) 
Це не льоґично. 

Ніхто не посміє тепер доводити, що трудовий селянин визиск 
чужу працю, навпаки — всі знають, що селянина визискує капіталі 

Ну, чому ж ви не хочете обороняти інтересів визискуваної 
Тому, що він робить хліб, а не цвяхи V 

Соціялізм є боротьбою за здійснення права на повний проду 
праці, а тому соціаліст повинен боротись і проти визиску трудова 
селан і ремісників. Це його обовазок, коли він соціаліст. Соціялі 
соціялістів-революціонерів є послідовним, льоґпчним, в с е о б і й м а ю ч и 
інтеґральним тому, що вони стоать на трудовому принціпі, льоґич 
одкритому в праці усіх трудових суспільних катеґорій — и р о л є т а р і я 
труд, селанства, ремісників і труд, інтеліґепції. 

Культурно-психольоґпчний тип цих трудових ґрун ріжнпй, в 
лежности від багатьох умов їх істнуваннн. Вони можуть стояти 
низькому щаблі культури — тому їх лекше визискувати, тяжче зорґ 
візувати для боротьби за здійснення права на повний продукт їх пр 
і навпаки. 

В окремих умовах величина цих ґрун є рішаючою в бороть 
за їх право: в Німеччині промисловий пролетаріят, а па Україні тр 
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дове селянство рішають долю революції. Селянство з погляду інтересів 
революції, на нашу думку, не ворожий кляс, а боевий кляс, котрий 
треба визволити од визиску його праці. Таке або инше відношення 
до селянства — це єсть проблема тактики боротьби, а пе теорії со-
ціялізму. Для марксистів це єсть питання нриниіпу, теорії соціялізму. 
Будучи льоґичними і чесними з наукою і теоріями, вони повинні ви-
знати, що ніяка соціялістична революція на Україні не можлива, бо 
пролєтаріяту у нас маленька жменя, а подавляюча більшість населення 
— трудове селянство. Ну і чого ж їм тоді говорити тут про рево-
люцію? Ортодоксальні марксисти і не говорять: це льоґично, з їх 
погляду, а большевики. що в розумінні історії прийняли точку погляду 
революційного соціялізму, говорять про революцію, але разом з тим 
думають, що субєктом революції має бути пролетаріат, а селянство — 
лише обєктом її, а тому його треба ..нейтралізувати". В корні по-
милковий погляд марксизму на селянство прпвів їх до помилкового рі-
шення тактичної проблеми іцо-до селянства. 

Тактика „нейтралізації селянства" (па практиці це звелось до 
усунення селянства од влади і конфіскації селяпської праці) е грубим 
порушенням трудового принціиу і антпсоціялістпчним підбурюванням 
селянства. Так прийшли комуністи до практичної боротьби з трудо-
вим ирппціпом, це-б-то до знпщепня правових і моральних підстав ре-
волюції. За цим льоґично прийде погром революції, бо в житті не 
може мати тепер місця ані одна концепція, що суперечить трудовому 
припціпові: ані капіталістична, ані комуністична, бо у відношенню до 
трудового селяаства вони обидві не визнають на практиці трудового 
права селян на повний продукт праці. Капіталізм грабує селянську 
працю в формі ренти, конфіскації продукта і т. д., а марксизм-комунізм 
орудує фатальною неправдою „Комуністичного маніфесту" про селян-
ство, вважаючи його ворожим для пролєтаріяту класом. Трудове селянство 
вважає кожного ворогом, хто конфіскує його нрацю, як бп там він 
себе нп називав. Така залізна льоґика трудового прпнціпу. Одштов-
хуваняя селян од революції на Україні комуністами є фатальним для 
всього трудового люду результатом недомислия. 

Одкриття правильних методів аґрарно-соціялістичної революції 
дає лише трудовий принціп, порушення ж його веде до цілком за-
конної боротьби за здійснення найвищого постуляту соціялізму — права 
на повний продукт праці прп всіх умовах. 

Кожний український соціяліст повинен до кінця льоґично про-
думати значіння трудового прпнціпу, як основи революції, і нризнатн, 
Що революція обороняє трудові інтереси не однієї якоїсь професіо-
нальної трудової ґрупи населення, а трудові інтереси всіє ї трудової 
маси. Інтереси праці, як такої. Для українських соціялістів така 
точка погляду має сугубо-рішаюче значіння: вони через це знайдуть 
правильні методи боротьби, правильну економичну політику і зрозуміють 
Дух часу, його движучі сили, увірують в соціялізм не на словах, а на 

і поставлять на реальний ґрунт свою працю. Одпі врятують 
с е б е під опортунізму старого українського народництва, а другі від 

І 
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дон-кіхотської боротьби з вітряками і підбурювання проти себе свого! 
рідного трудового народу, що тисячоліття гинув в ярмі праці, що] 
тепер розуміє свою свободу, як визволення праці од визиску, а не які 
угноєння своїм тілом і кровю ґрунту для екснеріментів фантастичног<щ 
недомислия. 

Селянство України разом з тпм є єдиною основою української 
нації, котра може стати свідомою і культурною тільки шляхом підняття 
його добробуту, свободи і самодіяльносте. Цей добробут можна мислити 
не в перспективі обурювання селяп проти революції, а лише в пер<Г 
спективі боротьби за право на повний продукт селянської праці, це-б^ 
то за орґаиізацію суспільства на основі трудового припціпу. 

В аґрарно-селянській Україні таку боротьбу можна вести лише} 
силами всього трудового люду, головно -— селянського. Це — є д и-
Н II Й НІ Л Я X. 

Перед катеґоричністю цього висновку впадуть всі нереальні 
доі'мп і насильство папів життя — перед потрясаючою сплою трудового 
принціпу і носителя його — трудових мас. 

V. Що таке інтелігенція ? 
Окремою ґрупою трудових мас треба признати трудову інтелй 

ґенцію, яка по економпчному змісту свого соціяльного становища на 
лежить безумовно до наймит і в, це-б-то пролетаріату, але но спо| 
собу свого життя і думання двоїться па трудову і буржуазну. 

Основною її прикметою є її заробітна н.тата. яка підлягає зако 
нові трудової інтеліґентської біржі праці, по анальоґії з пролетарської! 
Рівень заробітку пе перевищує інтеліґентського екзістенц-мінімума 
Часто цей рівень нижчий, ніж у кваліфікованого робітництва (наир 
народні учптелі, почтові урядовці і взагалі нижчий урндничпй персона, 
в публпчних і приватних установах), але для вищих розрядів інтепі-І 
ґенції, особливо ріжних техників, рівень цей вищий, бо в заробітну 
плату входить якийсь еквівалент витрат па підготовку. 

Заробітна плата найвищої ґрупп інтеліґепції, безумовно, перевищу̂  
екзістепц-мінімум, і таким чином вона дає ренту, або прибуток за мо-
нопольне зиапня чи талант. Ця ґрупа інтеліґенції, безумовно, одріа 
няється від трудової і носить всі прикмети буржуазії, одріжняючпсь оД 
неї хіба тим, що скупчує, збпрає капітал лише в грошевій формі з своє 
заробітної платні. Згодом цей капітал обертається в маєтковий, і тод 
така буржуазна інтеліґенція починає б е з п о с е р е д н ь о впбпваті̂  
надвартість з робітників, як перед тим одержувала частину па,фа{ 
тости п о с е р е д н ь о — через капіталіста або державу. 

-к 
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Таким чином, ми бачпмо дві ґрупн інтелігенції, що розмежовапі 
між собою рівнем заробітної плати: трудову, що одержує лише 
екзістенц-мінімум або навіть меньше, і буржуазну, що вже одержуе 
ч а с т и н у надвартості!: або посередвьо — через державу чи капіталіста, 
або безпосередньо від робітників, коли придбає знаряддя продукції. 

Заздалегідь треба зазначити, що економпчні підстави життя інте-
ліґеиції не вистарчають для характеристики її соціяльно-психольоґичиого 
і культурного типу. Тут не можна говорити про те, що спосіб життя 
опреділяє світогляд інгеліґенції. Коли б прийняти цю тезу, то можна 
дійти до абсурду, бо, напр., що таке соц іял істична і н т е л і -
генція? Вона в більшости провадить „буржуазний" спосіб життя, 
а між тим бореться за соціялізм. 

Психольоґпчно-культурнпй тип інтеліґенції не вміщається в рямці 
соціяльно-економичного критерій — це ясно, і тому опреділення по-
няття інтелігенції є досить трудне. Одначе можна приблизно де-що 
намітити. Стара народницько-революційна думка, починаючи од Гер-
цена, уперто тЕердила, що поняття інтелігенції не можна цілком ви-
водити з соціяльпо-економичних предпосилок. Розуміється, що для 
старих народників, що були часто поміщиками, мали кріпаків, дуже 
трудно було щось зробити з економичним критерієм, і тому вони пере-
носили всі питання про інтелігенцію в площину етики. 

Революційне народництво твердо стояло на цьому і вказувало, 
що робітник і кап і тал і ст є категорії с о ц і я л ь н о - е к о н о -
мичпі, а міщанство і і н т е л і ґ е н ц і я є категорії е тичн і 
Оскільки класове становище одріжняло наймита-пролєтарія і буржуа, 
остільки етичне становище їх буває ріжне: міщанами, це-б-то плоскими, 
поштами, нетворчимп людьми, може бути і робітник і буржуа і навпаки: 
і робітник і буржуа можуть бути інтелігентами, коли це є впсоко-роз-
виті етичні індивідуальности, здібні творити, працюючи дла добра і 
справедливосте, блага народу, гуманного поступу чи поступового гу-
манізму. Через те, ак міщанство, так і інтеліґенція є з'авпщами все-
класовимп, всестановпмп. 

Властиво на цій ідеї збудовано всю етичну систему революцій-
ного народництва. З неї виведено моральний обовазок працювати дла 
визволення „меньгаого брата", для поступу, революції і соціялізму. 
Дивна сила цієї ідеї! Во імя неї йшла інтеліґенція на подвиг брато-
любіа, спеціяльно для любови до „меньшого брата", віддавати йому 
борг (довг). 

Патос ідеї обовязку обхоплював душі великих Груп молодіжі, що 
йшла в Сібір, тюрми, на шибениці і вважала за щастя потерпіти, по-
страждати, щоб через це морально очиститися, піднятися і підняти до 
себе „меньшого брата", залишитися ціле життя „на славному посту", бути 
твердою до кінця, простою, невибагливою, любящою. Цей е т и ч н и й 
"ус був основою соціалістичного розвитку: мовляв, не економичні фак-
г°рн, а етична досконалість і „критична переробка культури" є двига-
чами соціялізму. Тут було багато крайностів, революційного роман-
тизму і утопізму в політичній ДІЯЛЬНОСТІ!. В усякому разі, революцій-
ний сотіїіттїам і, IV,,;-,- і т г а \ ч - р а ї Н і справді мав початки в ідеях цього 
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інтеліґентського аскетизму і покути. Але життя (і уїдлива критик! 
з боку марксистів) внесли згодом в світогляд революційних народникі| 
багато реалізму, що сприяв ростові соціялістичного кругозору. Крайні; 
течія етичного народництва виродилась потім в толстовство, а реаліс-] 
тично-критичяа перейшла в школу революційного соціялізм}'. 

Одначе аж до останніх передреволюційних років революційні нароЛ 
ники, чи соціялісти-революціонерп, виходили з етичних міркувань при 
означуванні поняття „інтеліґенції" і протиставляли їй „міщанство". Над 
опреділенням цих понять працювало багато і не соц.-революційних діячи 
бо, прим., з марксистів — М. Горький, який також розробляв понятті 
міщанства в напрямі, даному ще Герценом, це-б-то, що міщанство є з я-
вищем суспільно-психольоґичніїм, всектясовим і не має бтнчНої 
вартости. 

На інтеліґенцію також були инші погляди, що виходили з доводі 
частої переоцінки закорінених в Росії і на Україні етичних нредпосилон 
в розумінні інтеліґенції. І коли б не революція, то ще довго наша 
література була б повна тієї „етичної еквілібристики", якою назпвалі 
реалісти все оте колупання в етичних хащах субєктивпзму і намагалисі] 
витворити на етиці поняття інтеліґента. 

Часто забувалось, що інтеліґент є ще й членом с у с п і л ь с т в і 
а як такий приймає участь в продукції і розподілі, продає свій „рс| 
бочий інтелект" за певну заробітну тату і має дуже реальні „інтереси"!, | 
Як член суспільства, інтеліґент грає певну ролю в суспільно-еконо-
мичному процесі, і його треба уяснитп в першу чергу з цього боку. 

Те, що ми називаємо трудовою інтеліґенцією, з соціяльно-еконо-| 
мичного боку представляє шар робітництва, що продає свої більш-ме: 
розвинені інтелектуальні сили, виучку і здібності!, за певну заробіті 
ндатню. Наймається в роботу. Це типове робітництво, котре нро| 
дає і витрачує переважно нсихпчну енерґію. 

Заробітня плата його, загально беручп, трохи вища, ніж у фізич-
ного робітництва, але де-які ґрупн інтеліґенції одержують значно мен 
ніж кваліфіковане робітництво у фізичних зайняттях. По вимогах, я 
роботодавець ставить інтеліґенції, її цілком треба залічити до квалі1 

фікованого робітництва. Одначе спосіб життя цього інтеліґентської 
шару цілком відріжняється від просто-робочого. В йому нереважаюті 
інтелектуальні зайняття, відповідно розвішений смак до певної естетичні 
вищої обстановки, яка у вищих шарах трудової інтеліґенції маіЬн 
совпадає з буржуазним способом життя, навіть в основному — трима 
наймитів для грубих хатніх робіт і обслужування. Хатня прислуга 
приналежністю майже кожної, навіть бідної інтеліґентської родини. Ш 
соціялісти-інтеліґенти, що живуть родинами, також мають хатню прислугу 

Цей спосіб життя одріжняється від буржуазного тільки кванти-
татнвно, але не квалітативно. Це видно й но тих естетично-культур 
них потребах, які трудова інтеліґенція задовольняє разом з бурж з̂ієв 
з одного джерела (театр, школа, література, мистецтво і т. д.), развр 
з нею переживає однакові емоції в художньо-культурному світі. Сучасі 
інтеліґенція, як пснхольоґично-культуршін тип, нічим не одріжняе 



від буржуазії, а по природі свого доход)- нічим не одріжняється від 
пролєтаріяту. 

Ця двоїста природа трудового інтеліґента має в собі багато склад-
носте, скомплікованости, через іцо онреділяти інтеліґента досить трудно, 
бо ми ніколи не бачимо критерія, яким би треба орудувати при уста-
новленню поняття інтеліґента. Одначе, колп соціяльна природа інтелі-
ґента ясна, коли ного наймитство і додержування безпосередньо над-
вартосте безсумнівне, джерело заробітку очевидне, то ми н кажемо, що, 
хто не одержує надвартості! в усіх її формах, той, безумовно, на-
лежить до трудового клясу. 1 коли такий інтеліґент є свідомий 
свого соціального становища, то він і сам твердо зачисляє себе до тру-
дового клясу, працює в його рядах і становиться в соціалістичні кадри. 
При браку соціально-трудової свідомости він залічує себе до буржуазії, 
керуючись в цьому усвідомленням лише однієї культурно-пспхпчної спіль-
носте з нею і способом свого життя. Такий інтеліґент цілком щиро 
думає, що його інтереси є спільні з інтересами буржуазії, хоч це в корні 
є помилка. Але нема свідомости! І тому ви бачите, що великі ґрупи 
інтелігенції щпро служать буржуазії, допомогають їй визискувати фі-
зичних робітників, не знаючи, що цим самим ця несвідома соціяльна 
ірупа затягає мотузок і на своїй шиї. 

Ми часто бачимо приклади повної безрадности цих інтеліґентськпх 
трудових Груп: вони живуть злиденно, поневіряються у наймах, їх трак-
тують иноді гірше, ніж „простих робітників", експльоатують не то що ін-
телект, а й душу, це-б-то свідомо нищать їх почуття льюдської гід-
носте, обертають у духових холопів, а інтеліґентне трудове жіноцтво 
в духових і фізичних проституток, але, помимо всього того, ца інтелі-
генцій рішучо безрадна, не знає, за що вхопитись, де шукати поратунку ? 
I безпомічно, жалко перемелює вона слова про несправедливість, об-
рази і т. п., орудуючи етичними катеґоріами, не знаючи, що ці 
ІТІІЧНІ катеґорії безсилі у міжклясовпх відносинах, що там, де Е визиск 
праці, там мають значіння лише відносини праці і . . . відносини сили, 
економнчної необхідносте. Там дійсними можуть бути лише боротьба, а 
не впття про мораль, справедливість і т. д. Етичні постуляти мають 
своє значіння лише у внутрі-клясовпх відносинах, по-між членами одного 
клясу чи однієї соціяльної ґрупи, звязаної однаковими інтересами, прим., 
внутрі професійної трудової Групи члени її керуються прпнціпом р і в-
ности (справедливосте) прав, але що може вдіатп „справедливість" 
наймита проти „справедливості!" наймача ? Воші тут цілком протилежні, 
II соціальні протилежносте рішаютьса тільки боротьбою, силою, а не 
мораллю. 

Часто фізичні робітники (тепер особливо!) значно ліпше, розумніще 
розвазують ці суперечності!: вони організуються і гуртом боратьса 
проти визиску, вони страйкують, бють визискувача но кешені і навіть 
беруться крайніх засобів, засобів сили,— чому фізичне робітництво 
' вперлось в революцію, ідею насильного перевороту, як в єдино-
ЛШснпй засіб визволення. 

А чи так бореться трудова інтеліґенція ? Хіба що її клясово-еконо-
ично свідома Група бореться, прилучившись до пролєтаріяту, але 
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більшість ще хитається, а несвідома класово частина її зовсім не бо-І 
реться, а благає. 

Пролетаріят не вагається страйкувати, коли відносини і гніт і 
стали незносимі, нестерпимі, а інтеліґенція не страйкує. 

Подивіться на народнії учителів: хіба вони не живуть у неви-
мовних матеріальних і ,духових злиднях, хіба вони не поневіряються! 
хіба но їх не тоичеться всякий насильник, але чи вони страйкують V 
Ні, вони оніміли перед забобоном святости учительства і ніяк не до-
думаються до ідеї боротьби. Вони бояться позбавити „бідний люд"! 
світла науки, (часто дуже проблематичного світла!) і виконують свій 
обовязок. Ідея обовязку панує у їх над ідеєю боротьби, і том}-] 
вони пасивно підхиляють голову під обух обставин. Цю ідею покір-
ности буржуазія внушає, нашіптує всім трудящим, тероризує нею слабі 
голови, але фізичне робітництво переросло вже страх перед моральніші 
терором буржуазії і не боїться страйкувати, спиняти поїзди, електрику! 
машини, що виробляють всяке ннше „світло", без якого також люде 
не можуть жити, як і без духового -— і страйкує! а учительство без-
сило благає про справедливість там, де про неї говорити просто не 
нрилично — перед визискувачами праці! 

Наш час крутолому вже навчив трохи трудову інтеліґенціюі 
і вона також пішла в боротьбу; с в і д о м а її частина прилучилась до 
пролєтаріяту, півсвідома хитається ію-між пролетаріатом і буржуазією, а 
несвідома клясово ще служуть буржуазії вірою і правдою. Так служи™ 
як і взагалі несвідоме робітництво. Хіба темні поденщиш 
і папські слуги не кладуть навіть свої голови за своїх визискувачів я 

Цього ми бачимо навкруги чимало і тому маємо право цю частину І 
трудової інтеліґенції зачислити до несвідомої клясово. частин™ 
пролетаріату. 

За свою несвідомість трудова інтеліґенцін платить своїм поневочі 
ленннм! 

Оскільки вона несвідома, вн можете бачити хоч бн з того, щоі 
вона нарікає на страйки робітників, номогає їх придушувати, а ві 
гірку для себе хвилину скаржиться, що фабричний простий робітним 
одержує за т и ж д е н ь 600 корон, а він, якийсь конторщик, на м і с я ц я 
500 корон. 

Як це, мовляв, несправедливо! Він не розуміє, що несправедливо! 
тут не те, що робітник дістає за тиждень більше, ніж він за місяцьй 
а що він, конторщик, не боретьса за свої інтереси. 

Тут справа не в несправедлпвости оцінки праці, а в глупоті несгі 
відомого панського наймита. 

і • 
Робітник дістає більше, бо він боровса проти капіталіста, Я 

конторщик дістає меньше, бо він горою стоїть за капіталіста. Туі| 
з'явище свідомости класової, з одного боку, і несвідомостп — з другого. 

Убивати свідомість робітників фізичних чи інтелектуальних * - ВД 
велике мистецтво панування, це артистична творчість капіталістів, яки 
виявляють в цьому напрямі дивний хист. 

Позволю собі навести лише один блискучий приклад. 
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Яким гордим мужчиною стає простий швейцар, коли надіне одежу 
з блискучими ґудзиками і цяцьками, — це всім відомо. 

Штукарі навіть байки про цапа з дзвоником пишуть і потішають 
людей, але чи не бачите ви сотні тисяч таких цапів з дзвониками 
хоч би в офицерстві? 

Коли офицерамп у війську були тільки поміщики з своїми синами, 
то було зрозуміло, чому вони підтримують „престол" і панування визи-
скувачів, бо то була їхня рідна справа, їхнє панування, їхні привилеї. 
Але коли буржуазія му сіл а для охоронн свого кольосального господар-
ства ввести загальну військову повинність, тоді ряди офігцерства по-
троху почали наповнятись представниками трудових клясів, і тепер в 
Росії і на Україні (та й у всіх державах, що були у світовій війні) 
більшість офпцерства, безумовно, з плебеїв — спни селян, робіт-
ників і трудових інтелігентів. По традиції їх виховувано в дусі ко-
лишнього панського офпцерства, що охороняло право кріпацтва над 
селянами. Ці традиції у війську називаються військовими „традиціями", 
військовим „духом", „лицарським завзяттям" і т. н. І сотні тисяч 
синків трудового клясу проходять через цю густу смердючу атмосферу 
забобонів і дурисвітства. Що ж стається потім ? Бідолашні людці 
носять блискучу „форму", їх називають „благородіями", вони, по тра-
диції, навчаються знущатись з „простих салдатів", входять у смак зов-
нішнього панування і неретворяються в затятих слуг капіталістичного 
устрою. Служба капіталізмові, охорона його стає для їх питанням „чести 
мундіра" і инших дурниць, пишно обцяцькованих словами про „бать-
ківщину", державу, культуру, справедливість. 

Ці люде йдуть покірно в ярмо, як барани в башо, і заступають 
своїми грудьми своїх гнобителів, капіталізм. 

Побувши в папських лабетах, ці люде гублять найменше почуття 
реальної правди життя і горою стоять за те, що вони самі мусять 
найбільш ненавидіти. 

Вони ж бо є слуги капіталістичної держави, що жпве виключно 
буржуазним терором. Держава капіталістів набирає їх на службу, на 
завойовування ринків, але вміє так виховати в ріжних традиціях, що 
вони охоче йдуть на смерть во імя неї. Що ж вони є по соціаль-
ному становищу? 

Н а й м и т п, простісенькі наймити, що продали право на свою 
дочасну смерть капіталістичній державі за жалування, чини, ор-
дени, форму, титул „благородія" і денщика. Плата в цнх формах суґ-
ґеетіонує офпцерству дух нокірности і відданостп своїм наймачам 
остільки, що ці наймити в подавляючій більшости є вірними ландс-
кнехтами своїх панів, що дуже зручно задрапірувалися державою, 
нацією, культурою, справедливістю, правом і пншпми цяцьками буржу-
азної фразеольоґії. 

• ці сини трудового люду чередою йдуть в оборону капіталізму, 
*оч но суті вони мусіли би йти проти нього, бо капіталізм несе війну, 
"езпо сере дню небезпеку для цих розцяцькованих слуг капіта-
лізму, але бідні затуркані, оголомшені, духовно кастровані люде йдуть 
таки на смерть! 
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Навіть інстинкт самоохорони не викликає у їх критичних рефлек-
сні в умі про безглуздя їх професії! От чого досягає буржуазія в 
оглуплюванні трудової інтеліґенції, частиною якої є, безумовно, офицерство, 
ці наймити, в більшости, навіть, сини трудового люду. 

Між иншим, реальним прикладом є наше галпцько-українське офи-
церство, що є синами переважно бідного селянства, але яке ж воно кла-
сово темне, яке воно пспхольоґично пансько-австрійське, яке воно до 
трудового люду вороже! Буржуазія може пишатись цим своїм утвором, 
цією катеґорією професіональних убийців во імя капіталізму, що згубили 
цілковито поняття реальної правди життя. 

Я довше спинився на цьому прикладі, щоб реально вказати най-, 
темнішу ґрупу трудової інтеліґенції, котра ще і в цей час героїчної 
боротьби трудового клясу за визволення лишається в рядах оборонців-' 
наймитів капіталізму. 

Оглядаючи инші ґрупи трудової інтеліґенції, ми можемо встано-І 
вляти степень її несвідомостп по степені її розцяцькованости, це-б-то по 
степені її значіння для охорони буржуазного устрою. В цьому напрямі 
буржуазія виявила дивний хист, виробляючи номенклятуру своїх слуг, 
табель про ранґи класової несвідомости. Всякому очевидно, що фізичне 
робітництво, надто сільський темний пролетаріят, виявляє значно більше 
свідомости, ніж цей справді духовний пролетаріат трудової інтеліґенції. 

і І 
* * * 

Друга ґрупа інтеліґенції, котру мн називаємо буржуазною, має ос-
новну прикмету ту, що вона дістає заробітню плату, ака перевищує 
самий широкий інтеліґентський екзістенц-мінімум. це-б-то вже має 
змогу скупчувати капітал, щадити його і здобувати через його ріжнюш 
способами частину надвартости. Вона вже дістає за свої здібності] 
ренту. 

Управитель маєтку дістає від поміщика, ак його наймит, добре 
утриманна і поверх того приплату за здібності!. 

Ца приплата виростає часто в поважну суму. Напр., головний 
управитель маєтками Терещенка на Україні одержував річно 40.000 карб, 
(ще до війни). Прожити в Київі моя,-на було тоді (навіть р о с к і ш н о-
буржуазно) за 15.000 карб. 

Отже „чистого" він міг лишати що-року 25.000 карб., акі нред̂ і 
ставлають ні що ннше, ж „ренту здібностей", котра вказує, що ві 
ніби-то орудує реальним капіталом (капіталізуючн з 5%) в 500.000 кар-
бованців ! Ясно, що ці 25.000 карб, є частиною надвартости з праці 
всіх тих людей, акі працювали на Терещенка, але цю надвартість го-
ловний управитель отримував посередньо (через капіталіста), що я 
лише певним способом відносин до знарадь продукції, я б назвав йог 
способом інтелектуальної співвласности. 

Коли б же цей управитель за якихсь 10 років зібрав (разом з"н;й 
городами — ехїга) прим., 300.000 карб, і купив собі маєток чи фаб-
рику, то він би витискував надвартість безпосередньо, вже як с амост іи 
ний власник знаряддів продукції. 
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Цей шар інтелігенції, що одержує надбавку над прожиточним МІНІ-

МУМОМ, як соціяльно, так і культурно-психольоґнчно, представляє чисту 
буржуазію, що проходить стадію високооплачуваного наймитства, лише 
як період передвступу в буржуазний ряд. Інтереси цієї ґрупи, безумовно, 
протилежні інтересам трудових мас, а тому консеквенції тут ясні: хто 
дістає ренту, той приймає участь в пограбуванні чужої праці. 

Буржуазна інтеліґенція ніколи не страйкує, а навпаки — 
душить всі страйки трудящих. 

ІЦоб ця інтеліґенція була обєктом соціялістичної турботи, про 
це не може бути мовп. 1 хто говорить про інтеліґенцію, той повинен 
твідомо знати, про яку інтеліґенцію говорить ? Колп за прикмети ін-
келіґенції вважати певну степень інтелектуального розвитку, то й най-
сращою інтеліґенцією є . . . буржуазія. Але нам цікаво знати, що таке 
є трудова інтеліґенція особливо і які є инші види інтеліґенції. 

Отже шар буржуазної інтеліґенції опреділяється знов-такп по 
її соціяльно-економнчному становищу, нам важно знати, з чого вона 
живе, і ми знаємо, що з „ренти здібностп і знання". Цей шар склада-
ється переважно з техників усякого фаху, юристів, духовенства, науки 
то-що. Бона служить капіталізмові безпосередньо в підприємствах або 
посередньо — на службі держави. Бона розвиває науку, технпку, адміні-
страцію, право капіталістичного устрою і за це одержує платню, відпо-
відно здібностям і фаховій досконалості!. Особливо цікава тут ґрупа 
адвокатська, яка є боєвим аванґардом буржуазії, що безпосередньо обо-
роняє інститут власности і керує звязаними з ним відносинами. 
..Право" — це боєвий прапор усіх юристів, але право буржуазне. Ґрупа 
духовенства — це важка артилерія капіталізму, бо орудує богом і ре-
лігійною суґґестією спеціяльно для гноблення протесту і бунту, для 
залякування темних мас грізними наднрироднімп силами. 

Як трудова, так і буржуазна інтеліґенція багато має Градацій за-
інтересованосте надвартістю в ріжних її суспільних формах, і тому про-
вести якусь соціяльну межу між ними тяжко. Межа ця установлюється 
наоснові культурно-пспхольоґичногосамоозначення: 
часто представники буржуазного типу переходять на службу трудовим 
масам в боротьбі за їх визволення, стають соціалістами, і навпаки — 
типові представники трудової інтеліґенції через свою несвідомість щиро 
служать капіталізмові, це-б-то скріплюють свою неволю. 

З обох шарів інтеліґенції можна виділнти одну Групу, що має 
спільну прикмету, а власне: вона не приймає безпосередньої участи в 
господарському процесі, а стоїть по-за господарством людським, 
Це власне ґрупа мистецтва, науки і релігії. Служення обєктивнін 
Н А У Ц І . переживання релігійне, творча мистецька емоція — це не має в 
собі господарського елементу і задовольняє ту таємну, але могучу, по-
требу людського духа в переживаннях спеціяльного характеру. 

В Росії і на Україні часто думають, що оця ґрупа власне і є ін-
че-аґенція. Навіть витворився погляд, що найбільш почесна рола лю-
дини —. це родя артиста і письменника і що тут ніякої „економики" нема: 
Це-б-то в першу чергу служення істині, красі, науці для всіх людей. 



Але характеристично тут одно, що люде не знають, куди зачислити 
письменника, який, прим., заробляє 100.000 карб, на рік або зразу дістає 
за „збірник творів" міліон; куди зачислити співця, що „за виступ" дістає; 
одну-дві-пять тисяч карб, (беру цифру з довоєнного часу). 

Очевидно, що тут ми лаємо діло з характерним з'явшцем п р и-
родної монополії. Це не та монополія, яку встановлюють панні 
життя і охороняють „законами" чи иншими засобами соціяльного харак-] 
теру. Тут просто людпна має те, чого не мають инші люде: т а л а н т. і 
Бас ПІаляпіна — його монополія, хист Горького, Винниченка — це 
все монополії. Ціни за свої „виступи", „твори" то-що вони назна-
чають ио згоді, тут нема ніякого критерія, реґулятора, хоч і є 
навіть „конкуренція талантів", але прннціпово самий найменший та-
лант установлює ціну самовольно, сам, або також самовольно „споживач}' і 
їхніх „виступів", „творів". Колп в господарсько-економичних відносинах' 
ми бачимо монополію, то чуємо себе безсилими проти неї. ІЗнаємо навіть, 
що вона — штучний продукт орґаігізації, але нічого не можемо вдіяти 
індивідуально. І тоді ми орґанізуемось, щоб шляхом самопомочі, утпо-: 
ривши орі'анізацію для задоволення тих потреб, які обслужує монополіст,! 
визволитися од фатальної сили монополії. Ми бачимо, як капіталізм 
намагається досягти монополії в продукції, поділі. Для цього він творить 
картелі, сицдикати, трести, зосереджує всю сировину в одних рукаи 
в розноряджені одного центру. Сила його величезна при монопольному 
пануванні в якійсь области. І ці монополії — з'явища історично гоі 
порядку, тимчасові, але яка ж сила монополії природної! Один 
лише порятунок є тут — що природна монополія диктаторствує над тим, 
що не є першою потребою. Її предмет — роскіш, вища радість, 
без якої люде могли б в крайнім разі обійтись і багато людей обходиться 

От через що, коли Бальмонт бере 10 або 25 карбованців за 
рядок вірша, то тут нема якогось закону, опріч закона монополії на талант,' 

Буржуазія платить величезні ціни за „насолоду" в театрі, цирку І 
за предмети мистецтва або спорту. В Льндоні „чемпіон борні" одержав 
торік 5 міліонів франків, співака якийсь підрядивсь в Америку на сезон 
за 1 міліон долярів . . . Таких і подібних фактів багато є . . . вони по-
казують, що, хто платить такі гроші, той їх не заробив своїми рукамиа 
а хто бере такі ціни, той також знає, що вони не зароблені. Це 
„рента таланту", господарство на своєму монопольному „знарядді продукціЙ| І 

І коли ці „творці" цим способом експльоатують смак буржуазії до 
„краси", то вони посередньо (через буржуазію) приймають участь! 
в суспільному розподілі надвартости. Особливо інтеліґенція гаряч-
кує біля вишукування в собі „чогось оригінального", якогось таланцяЯ 
щоб щось „співати" або „грати на сцені", або гуркотіти на роялі чи 
мазати фарбами. Тисячі і тисячі щ.ого люду пнеться в ніколи, академії» 
консерваторії з жадобою задовольнити спрагу шукання чогось, що би поті* 
„показувати", співати, віршувати, писати, малювати, щоб здивувати, 
оперіщити уяву буржуа, заохотити до, купівлі. Оця гарячка єсть* шУ"і 
кання ренти, плати за монополію! 

І оцінка таланту хіба є яка инакша, як плата „за удовольстві 
од його, як рекордна ціна, яку платить буржуй ? Чи хоч один худо-
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ник-маляр робігп виставу образів в селі ? Чи туди їздять концерту-
вати на роялі ? Чи тая добиваються бенефісу ? Чи туди їздив Шаля-
иін чи який инший монополіст ? Ні, там нема чим платити, там не ці-
каво співати, не цікаво слухати хвалу, бо там хвала можлива тільки 
в формі „естетичного захоплення", а це не промовляє творцеві до серця.,. 
Монополісти на таланти свідомо реалізують свої „монопольні права" 
тільки в буржуазному суспільстві, де є багато наздираної надвартості! і 
с чим платити. 

Вся ґрупа рантьерів-мононолістів працює для буржуазії, а чим може 
платити буржуазія ? Лише надвартістю . . . Через те так божевільно-
иало соціялістів в цій ґрупі рантьсрів, так само як і в буржуазії. Я не 
чув, щоб якісь великі артисти, ноетп, малярі, співаки, музиканти були 
соціалістами. Пноді трапляються, але світовий пантеон мистецтв і 
науки страшенно бідний на соціялістів. Він має „друзей челов-Ьчества", 
але не має друзів трудового люду, який на їх працює і своєю страш-
ною працею оплачує їхні міліонні гонорари. 

Цю Групу треба, безумовно, зачислити до буржуазії. Що це 
буде правильно, показує велика революція: хто з їх служить револю-
ції трудового люду ? Одиниці, лише одиниці . . „ а „творча маса" слу-
жить буржуазії і тепер но-вовчому виє за зруйнованим кодлом капіталізму, 
доходить до розпуки (Л. Андреєв, А. Кунрін, Мережковський і ин.). 

На боці революції в Росії вказують Горького, на Україні — Вин-
ниченка, а де ж останні великі, прославлені ? їх нема в справжній ре-
волюції. Вони або з чорною сотнею, або в кращому разі тущцоються 
біля тієї многословної революції, котра мусить бути і „революцією" і . . . 
зберегти капітал істичний устрій. О, перед революцією вони 
з охотою готові були помахати паніряним томагавком, а як вона прийшла 
. . . прищулились, як бідні цуцики, до ніг хазяїна свого — буржуазії 
або її прихвостнів, і тихо скиглять за „порядком". 

Оцей сорт артистично-мистецько-науково-літературної інтеліґенції 
й на Україні нахабно дзявкотить про якесь своє право „представлять" 
народ, „вести" його, „учити" і т. д„ провокувати на революцію, а коли 
революція прийшла, то вони сховались під крило буржуазії, полізли 
в монархизм. Аж виють з болю, бажаючи служити буржуазії, захистити 
капітал віт, революції, нахапати більше ренти за талант. 

* * 
* 

Загалом про інтеліґенцію можна сказати, що вона перш над усе 
Н е представляє чогось цілого: в суспільному розумінні вона не є клясом, 
'юна представляє інтелектуальну частину пніиих клясів трудового і не-
трудового. 

Трудова інтеліґенція загалом має меншу клясову свідомість, ніж 
"ролєтаріят. Її з повним поки-що правом можна назвати несвідо-
мою частиною пролетаріату. І тільки перемога пролетарської 
Революції дасть могучий імпульс для розвитку свідомости у цієї важної 
'РУпя трудового люду. Тоді ця ґрупа понесе свої знання, хист, тугу 



за шуканням істини на службу всьому своєму, а не ворожому клясові. 
Од цього виграє і сама пролєтарсько-трудова культура і сила. 

Для збудування соціялістичної держави також потрібна інтеліґен-
ція, як вона була потрібна і для буржуазної. Розвиток громадського 
господарства потрібує участи і праці великих сінтетпчних розумів, ве-
ликих талантів. 

Соціялістнчне суспільство мусить зрозуміти велику культурно-, 
творчу ролю талантів і тому буде їх дбайливо плекати, доглядати, 
піклуватися за їх, даючп відповідну компензату за природні монополії. . 

Буржуазна інтеліґенція при зруйнуванні капіталізму згубить ґрунт 
під ногами і мусітиме піти на службу соціялістичному суспільству| 
Другого виходу, як буржуазії, так і їй, нема: вона мусить перетво-: 
ритись в трудову масу і включитись в царство праці. 

Трудова інтеліґенція безпосередньо заінтересована в розбитті ка-
піталізму, і тому ідеольоґія революційного соціялізму включає її в ком-
плекс трудових мас. 

Пролетаріат, трудове селянство і трудова інтеліґенція — ось та| 
трудова більшість, яка мусить взяти і візьме на свої плечі вагу» 
великого обовязку — утворити чисто трудове суспільство, це-б-то ео-1 
ціялістичну державу. Тільки така більшість зможе перемогти силу ка-
піталізму, а сам пролетаріят не зможе цього досягти, бо він справді є 
аванґардом революції, армією її є трудове селянство, а офицерством нри-
родньо може бути інтеліґенція, як в аванґарді, так і в армії. 

В житті власне це й бачимо: вождями революції є соціаліс-
тична інтел і ґенціа . 

Через те задачею соц. партії може бути лише організація пра-
вильної боєздатпої армії соціялізму. Таку армію тепер творить трудова 
інтеліґенція, вносячи розум і хист в діло. Пролетарі і селяне таког, 
свідомо працюють в революції, але розробка стратегії, сформулування 
стремлінь трудового ЛЮД}' в ясні поняття, — це діло інтеліґентно 
части. Коли пролетаріят і селянство стануть на вершку інтелєктуаль 
ної культури, тоді й саме нонатта інтеліґенції відпаде, бо увесь народ) 
стане інтеліґенцією. Тоді слова народ і інтеліґенціа — будуть сінонімом, ал 
це вже станетьса після довгої еволюції самого соціялістичного суспільств 

Говорити тепер про трудову інтеліґенцію для соціаліста значит 
одно -— творити з несвідомих трудових мас, свідомі, це-б-то Ін 
теліґенцію. Свідомі соціалістичні люде —це є наша інтеліґенція 
розвиток акої до найвищих верховин інтелектуальної сили мусить бути 
найбільшим бажаннам соціаліста. 

Вербування соціялістичної інтеліґенції з дотеперішньої несвідомої 
(несоціялістпчної) е одною з задач соціялістів-революціонерів, які знаюг 
що як пролетарі, так селяне і інтеліґентп, лише тоді стають соціалістами 
коли їх о с в і д о м и т и. і 

Трудова інтеліґенція по своєму соціяльному становищ}' крорн 
заінтересована в перемозі соціялізму, отже одштовхувати її, зачисл 
ючи авансом в буржуазію, було б просто недоцільно, шкідливо дл 
соціялізму. 
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VI. Проблема соціялізації. 
І. Загальні поняття. 

Соціялізація господарства е головною ідеєю соціалізм}-. Вона 
означає таку організацію суспільного господарства, при котрій теперіш-
ній поділ участників продукції зникає: поняття хазяїн і робітник зли-
ваються в одно і то в масштабі цілого суспільства. Це но суті ідея 
трудового господарства, в котрому й тенер є таке відношення праці, 
в якому нема окремого хазяїна і окремого робітника, а є лише трудо-
вий г о с п о д а р ь. Розуміється, теперішнє індивідуальне трудове госпо-
дарство лише тим і нагадує соціалістичне, що воно є молекулою соція-
лістичного устрою. Воно є тенер родина насамперед, а родина має 
в собі два заложення — біольоі'ичне і соціяльно-госнодарське. Коли 
ми візьмемо її, як біольоґичну одиницю, то хоч вона і вдовольняє 
нашій трудовій вимозі, але соціялістичного вона стане лише тоді, коли 
господарсько - соціяльно переступить свої межі і орґанізаційно 
зіллється в більш-менш широкий союз з иншимн родинами-господарствами. 
I цей поширений звязок вже буде з'явищем чисто соціяльного, а не 
біольоґичного порядку, і родина буде частиною соціалістичної системи, 
а не самостійною господарською і'руною. Соціалістична система -— це 
обеднаннн людей біла знаряддів продукції, спільна праця, спільне 
господарство, ведене по одному спільному плянові. 

Коли ми візьмемо теперішню фабрику, то бачимо, що вона обєд-
нує багато чи мало трудових одиниць біля знаряддя продукції (машин, 
інструментів, сирових продуктів то-що). Ці люде звязані певною 
формою орґанізації праці — фабрикою — і не можуть розійтись на 
всі боки без того, щоб праця не спинилась. Очевидно, певні індивіду-
альні одиниці можуть одійти, але їх негайно заступають инші робочі 
одиниці, і орґанізована праця продовжується. ІЦо більша фабрика, що 
більше в ній знарядь, то складніша в ній праця, а ця складність ви-
являється в діференціяції механичних процесів, це-б-то в техннчному 
поділі праці, котрий є необхідною умовою більшої видатності! (нро-
дукційности) праці в невну одиницю часу. 

З погляду ор ґан і зац і ї праці, теперішня фабрика представляє 
невну єдність, певний робочий механизм, котрий матеріяльно виявля-
ється хоч би в образі машини: машина є самоцілою єдністю при всій 
хоч би як далекій ріжноманітности її частин і їх окремих механичних 
Функцій. Але, з погляду суспільного, фабрика представляє два різко-
протилежних соціальних світи: природний власник фабрики (індивіду-
альний чи колективний), власник мертвих знараддів продукції 

з одного боку, і власник живої робочої сили, власник праці — 
7 з другого. Власнпк-капіталіст і робітник. Кажучи инакше — в л а с-

II е т ь на знарадда продукції в ідділена від праці. Власник знараддів 
Іі('' вироблені продукти, це-б-то всю вкладену в їх суспільну вартість 
праці, забирає собі, а витворцям продуктів віддає не всю цю вартість, 
л тільки необхідну дла їх фізиольоґичного істнуванна заробітну 
"лату, залишаючи собі додаткову вартість, котра потім суспільно 
Поділяється між ріжними суспільними елементами (фабрикант, банкир. 
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купець, держава і т. д.). Очевидно, що інтереси капіталіста в тім, щоб 
ця надвартість була більша, щоб прибуток його більшав абсолютно і 
більшав відносно, це-б-то, щоб робітник працював довше і заробітку 
брав менше. Інтереси робітника протилежні: робити коротше, за-
робляти більше. 

Ця протилежність інтересів виникає через неоднаковість 
природи доходу. Капіталіст не приймає участи в роботі (акціонер 
часто не знає, хто робить, хто завідує роботою), а між тим одержує 
частину вартости (надвартість). Чому ? Тільки через те, що він володіє 
знаряддями продукції. Значить, його дохід — з права власности, 
а робітник одержує частину виробленої ним вартости (заробітну плату) 
— значить, його дохід з своєї праці. Дохід капіталіста — нетрудовий, 
дохід робітника — трудовий. 

Очевидно, щоб здобути дохід, капіталіст мусить користуватись най-
маною, це-б-то чужою, працею, через те надвартість може істнувати лише 
в капіталістичних підприємствах, що користуються найманою працею. 

Головна мета капіталіста —- одержати яко мога більш надвартості! 
(абсолютно) і яко мога більший процент надвартості! (відносно) на 
вкладені ним капітали (в землю, в знаряддя, в заробітну плату). Цілком 
инакший інтерес робітника : збільшити заробітну плату, зменшити робочий 
час. В цьому протилежність інтересів, глибока соціяльна прірва між 
капіталістами і робітниками. Ніяк инакше цю прірву засипати не можна, 
як лише обєднанням знаряддів праці з самою працею, усуненням при-
ватного власника від землі і знаряддів, а натомість установлення спіль-
ної трудової власності! на їх. Це і є проблема соціялізації капіталі-
стичних господарств, це-б-то обернення їх з капіталістичних в су-
снільно-трудові . Фабрика не дозволяє инакше усунути приватного 
власника, як з тим, що власність на неї мусить лишитись вже колектив-
ною, як орґанізація праці на ній і далі мусить бути також колектив-
ною, і що добутки з праці мусять роспреділятися між усіма по якомусь 
справедливому модусові. Коли взяти всю індустрію, всі фабрики, залізниці, 
шахти, заводи то-що, то соціялізація їх мусить відбутись по одному 
типові і звестись до скасування приватної власности, як нриватно-шди-
відуальної, так і нриватно-гуртової. Що-до останньої форми, то це 
також зрозуміло, бо передача, приміром, фабрик у власність робочих 
колективів була б фактично зовсім не соціялізацією, а лише колективі-
зацією приватної власности: замість приватних акціонерно-каніта-
лістпчних підприємств були б приватні паєві трудові спілки. Соціялізаці'і 
індустрії значить — скасування нриватности власності!, це-б-то 
усунення кількох • власників (хоч би й колективних) і встановлена, 
натомість лише одного власника — суспільство, організоване в певну 
державно-суверенну одиницю. Ідеальним єдиним власником є сусігільств 
всього світу, Інтернаціонал лібдськости. Але поки Інтернаціоналу лю 
ськости нема, доти соціялізація мислиться в окремих державно-суверешіи* 
одиницях, після соціялізації котрих наступить загально-світова соціяМ 
зація. Поки що соціялізація предполагае державне суспільство і йо 
трактує, як єдиного власника. Таким чином, соціялізація, як реаль 
програма, є соціялізація знаряддів продукції в кожній державі окрем 
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і поки держави будуть національними (це натуральна класифікація люд-
ськости), доти соціялізацію можна і треба мислити в національно-дер-
жавних межах. В більшості! ці національно-державні межі предполагають 
ріжні економпчно-госнодарські типи: хліборобський, лісовий, 
гірничий, а частіще змішаність цих типів господарства і події їх на 
обробляючий і добуваючий, а по формі — капіталістичний і трудовий. 

Коли ми вище говорили про соціялізацію індустрії, то мали на 
уваз і капіталістичну індустрію, а нічого не говорили про трудову. 
Також ми брали індустрію, це-б-то обробку продуктів, а не брали 
господарства добування продуктів, яким в першу чергу е с ільське 
господарство, як капіталістичне, так і трудове. 

Ми знаємо, що обробляюче господарство має вже готовий 
сировий продукт: або витворений природою в своєму стихійному 
рухові раніш (викопні скунчепня — сіль, нафта, вугіль, всякі 
руди) або витворювані силою орі'аничного росту без участи людської 
доіюмогової праці (сільсько-господарські обєкти, в тім числі худоба 
й ліс), але такі, що в обробку поступають потім переважно в виді 
м а т е р і я л і в, а не живих організмів. Добуваюче господарство 
в тій части, що має діло з живими орі'анізмамн — хліборобство, лісо-
водство, скотарство —- одріжняється від обробляючого господарства на-
стільки сильно, що анальоґії тут майже не можливі, в усякому. разі 
— вони дуже штучні й умовні. 

От коли МІІ беремо капіталістичне індустріяльне господарство, то 
стверджуємо, що воно мусить зберегти трудову спільність участників 
і після соціялізації і що власне соціялізація тут можлива при умові, 
коли всі робітники не розійдуться на всі боки, що трудовий процес 
тут можливий тільки при збереженні організаційної форми праці 
— колективу. Ми вимагаємо тільки усунення приватного власника 
знаряддів, а організацію праці мислимо і далі, як колективну на кож-
ному підприємстві, і власність мислимо, як колективну — всього 
суспільства. Праця як до тепер велась по одному нлянові власника-
капіталіста, так далі буде вестися ІІО одному плянові нового 
власника — суспільства, бдність нляну, єдність господарської 
волі є тут передумовою соціялізації: де не буде одного власника 

- суспільства, а хоч би й були колективи-влавюіки меншого обєму 
'трудові спілки), там вже не буде соціялізації, а лише приватна 
колективізація власности. Отже соціялізація власности в індустрії иред-
нолягає вже певну організацію праці, більшу або меншу колективність 
11 в кожному господарському підприємстві і повну колективність 
ії з народньо-господарського погляду, з загально-суспільного погляду, що 
установлюється єдиним власником-суснільством. Технпчно вся господарська, 
праця буде поділена на окремі господарські підприємства, але все 
господарство буде єдиним, бо матиме одного власника, одну волю, один илян. 

Чи колективізація праці є вже готовою передумовою і в сіль-
ському господарстві, чи й там після усунення приватних власників 
"Раця залишиться колективною по підприємствах ? Ні, не тільки не за-
лишиться, а її там просто нема. Усуньте номіпщка, і ви там можете 
фазу завести, поділивши землю, не одно, а десятки, сотні чи тисячі 
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менших підприємств, все-таки господарство вестиметься в цих окремім 
підприємствах, тоді як на цукроварному заводі ви цього не можете зро-
бити, бо не можна один завод розпорошити на десятки, сотні, тисячі \ 
менших підприємств. Ділити цукроварню, як землю, не можна, бо це 
значить — просто знищити її! Отже природа індустріяльного госпо-
дарства (велико-виробницького) цілком одріжняється од природи капітал 
дієтичного сільського господарства: в одному праця є КОЛЄКТИВІЗ-ІІ 
мом, а в другому — переважно простим співробітництвом. 
І коли проблему соціялізації там рішається просто усуненням приватної; 
власностп на знаряддя продукції, то в другому —• соціалізацію! 
доводиться мислити не лише в напрямі усунення приватної власностп, 
а й в напрямі нової орган ізац і ї праці. 

Ми вже знаємо, чому це так. Раніш я пробував довести в за-о 
гальних рисах, що земля не єсть „знаряддя продукції" в умовному і 
розумінні сучасної політичної економії. Знаряддя продукції є твором 1 
людським, прп їх допомозі людина обробляє матеріяли, а не впро-и 
б л я є, не т в о р и ть їх. Знаряддя продукції прикладаються люди-11 
ною до матеріалу, котрий пристосовується обробкою до потрібного для}| 
споживання виду, тоді як земля ні до чого не прикладається, землаЯ 
нічого не обробляє, а навпаки: до землі прикладаються знаряддя про-Я 
дукції, що є передаточним механпзмом живої л ю д с ь к о » 
енергії, праці, які не пристосовують землю, як матеріял в індустрії,! 
до потрібного для споживання вигляду, а лише використовують субі 
станцію землі в виді вирослих з неї жпвих організмів, котрі не обро-ІІ 
бляються землею, а витворюються її творчою силою і лише потім в мерт-
вому стані, в стані матеріалів, поступають в обробку. 

Земля — не знаряддя продукції, а природа. Соціялізації підлягає 4 
не природа, а тільки знарадда продукції, при котрих тільки й мо-•< 
жлива соціалістична орґанізаціа праці. Соціалізація є проблемою орїа-т 
нізації праці, а не тільки проблемою власності!. 

Через те, коли ми говоримо про соціялізацію індустріяльного гос-1 
нодарства, то це значить що иншого, ніж соціялізація сільського госЦ 
нодарства: в індустрії праця вже організована капіталом на колек-1 
тивних основах, продукція тут вже ведеться великими колективами людей 
при знараддах, що вимагають цієї колективності!, без якої просто вона ; 
не мислима, Соціялізація капіталістичної індустрії значить —• усунути 
ноділ учасників на хазяїна і робітників, усунути поділ доходу на необ-1 
хідну і додаткову вартість, перетворити дохід в одну катеґорію труїі 
д о в о г о доходу, усунути приватну власність на знаряддя, а устаИ 
новіші суспільну власність, це-б-то, кажучи коротко — перетворити 
капіталістичне господарство в трудове. 

В сільському господарстві, як добуваючому, ми не бачимо (ЯКІ 
в трудовому, так і в капіталістичному) тієї необхідної колективі-
зац і ї праці, яка є в індустрії, в обробляючому господарстві. Туя 
є дрібне індивідуально-родинне, без поділу праці, господарство, пере-
важно вже трудове. Капіталістичне сільське господарство є капггаї 
лістичним лише через використовування власности і найманої чужої праці, 
але воно не є по суті великим виробництвом. Риси в е л и к о г о 
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господарства воно носить лише в процесі обробки продуктів, а не 
витворенні їх, це-б-то лише там, де вже кінчається сільське господарство, 
а починається індустрія. 

Тут після скасування приватної власности на землю господарство 
може вестися дрібно-івдігвідуальне, праця ще не орґанізована колективно. 
Власне тут і є питання соціялізації праці, а не лише власности на 
землю. 

Через те все і ще багато иншого, про що я говоритиму далі, 
проблема соціялізації в індустрії і в сільському господарстві рішається 
на основі ріжних даних і вимагає спеціяльного розгляду і дослід}'. 
Ми побачимо далі, яку плу танину натворили соціалістичні партії з питан-
ням „соціялізації землі", як вони безпомічно загнались в тупий кут, 
з якого нема виходу без перегляд}7 основних предпосилок. 

Особливо, коли ми торкнемося цієї проблеми в постановці росій-
ських партій, марксистів і соц.-революціонерів, погляди яких механично 
у̂своювали наші партії і разом з ними заганялися в тупий кут. 

Отже зупинимось на загальній ідеольоґії цих двох ґруп що-до 
питання про соціялізацію землі. 

2. „Соціялізація землі" і російська соціалістична ідеольоСія її. 
Основні потреби людські — харчування, одежа, житло —• задо-

вольняються господарством біля землі, в звязку з землею. ІГомимо землі 
людина жити не може, а тому мати землю є абсолютною необхід-
ністю. Отже суспільство, як таке, мусить орудувати землею в інте-
ресах всіх громадян. Право кожної людини на землю є природне, 
а тому суспільство, що позбавляє велику часть громадян цього права, 
робить насильство. Власне, капіталів* є системою, що живе, завдяки 
цьому позбавленню частії громадянства права на землю. 

Капіталізм власне живе через те, що він монопольно розпоря-
жається землею. Щоб капіталіст мав змогу одержувати надвартість, 
він мусить мати на ринку праці вільні робочі руки. І він їх має. 
З безземельних рекрутується пролетарська армія, що дістає під-
кріплення з резерву, а „робочий резерв" — це реґулатор заробітної 
платні: коли резерв зменшуєтьсн, приток свіжих робочих рук спинається, 
тоді заробітна плата підвищується, і навпаки. 

Утворювання трудового резерву можливе лише 
при умові монополії власників на землю. Так в дійсності! 
1 е: коли б у нас монополію на землю скасувати, то всі робочі руки 
знайшли б собі при землі роботу, і промисловий капітал мусів би пере-
жити цілковиту катастрофу (як би робітників з-за кордону не пущено). 

Резервна армія праці — це наслідок монопольного захвату 
землі і причина розвитку капіталізму, основний фактор пониженна 
•заробітної платні і збільшенна дла нанів надвартости. Це асно, і ні-
и ка софістика, визискувачів або сліпців не може затуманити цієї 
асности. Знищенна резервної армії праці і удар по капіталізму — це 
стало метою соціялістів-революціонерів, через що вони висунули 
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льозунґ с о ц і я л і з а ц і ї землі, без огляду на все: мусить бути: 
негайно зреалізоване право людини на землю! Льозунґ соціялі-
зації землі остільки суперечить капіталістичній дійсносте, що зреалі-
зування його значило б соціальну революцію. 

Але не так поглянули на це марксисти! Навіть тенер, весною 
1918. року, можна було читати в „Робітничій Газеті" статтю під на-
звою: „Соціялізація землі чи контр-революція ?" з наміром довести, що 
соціялізація землі е контр-революційний льозунґ . . . Чому ? 

В питанні про соціялізацію землі обидві соціялістичні школи ро-
зійшлися так далеко, що якось тяжко уявити потрібний сінтез. На 
цьому питанні виявилась вся глибина прірви, яка справді є між двома 
світоглядами. Тому мусимо спішитися на цьому питанні докладніше. 

Марксисти вчать: 
Людськість в господарстві йде з силою необхідності! через капіта-

лістичну фазу. Знаряддя продукції належать приватним власникам. Земля 
також е знаряддям продукції і тому підлягає всім законам капілістич-
ного суспільства, як знаряддя, це-б-то в першу чергу вона є приватна 
власність. Капітал концентрується, земля — також. Селяне через кон-
центрацію земельної власности нролєтарізуються. Це збільшує число 
і силу пролетаріату, загострює клясові суперечності!, нриближує час 
конфлікту з капіталізмом, це-б-то соціяльну революцію і, натурально —З 
соціялізм. 

Пролєтарізація селянства е необхідний історичний процес. 
І тому бажаний. Всякі заходи, що затримують цролетарізацію, иа-
задннцтво. „Соціялізація землі" є контр-революційний льозунґ, бо вів 
затримує цролетарізацію, несе з собою дрібне виробництво, руйнує 
зразкове культурне (велике!) господарство, закріплює „общину", котра: 
є неґативним зразком дрібного виробництва, зразком консервативносте, 
техничної одсталости. Всяка соціялізація землі в межах капіталістичного 
ладу є утопія, селянська „община" з дрібним виробництвом •— дрібно-
буржуазна мрія. Вони (марксисти), всупереч соціялістам-революціонерам, 
висувають націоналізацію (удержавлення землі) або муніціналіва-
цію. Соціялісти-революціонерп є партія дрібного селянства, дрібної бур-
жуазії, що хоче зберегти його нануючу ролю з дрібніш виробництвом. 
Це — дрібно-буржуазний світогляд, дрібно-буржуазний соціалізм, що опи-
рається на одсталість. Це партія соціялістів-реакціонерів!*) Укра-
їнські марксисти також повторювали це слідом за московськими. 

Всякі розмови і писання російських марксистів були варіаціями 
наведеного вище ряду тверджень, сварка почалась від початку 80 рр-
і ведеться й досі. Марксисти вказували, що капіталізм йде в Росію, що 
община впадає і незабаром впаде під ударом історичної діялектики ка-

*) Особливо уперто кричав батько російського марксизму Плеханов, що 
соціялісти-революціонерп в соціялістц-реакціонери. Це, мабуть, була відповідь 
Бакуніну, котрий назвав соціяль-демократію р е а к ц і й н о ю партією. Бакувія 
що поклав великі заслуги біля обґрунтування революційного соціялізму, був 
примиримим ворогом марксизму. В національній справі, в питанні про ролю общини, 
Бакунін стоїть безмірно вище всіх марксистів, і його передбачування що-до ре 
волюційної будучности Росії до певної міри справджуються, в усякому разі біль-
ше, ніж штучні схеми російських марксистів-доктрінерів. 
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віталізму, що ніякого „особливого шляху" Росія не має. І коли зріст 
капіталізму був очевидним фактом, коли община справді надала, роз-
кладалась, то марксисти святкували перемогу, вказуючи, що коли справ-
джується їх погляд на еволюцію „общини", то, значить, вся і д е о л ь о-
і' і я марксизму є правильна. 

Постійний занепад общини був фактом, капіталізм ішов, як слон 
в молодняку, і трощив, але це ні крихти не було доказом правильності! 
марксистських доґм, позаяк марксизм взагалі є концепцією індустріяль-
ного соціялізму, його критерії не до прикладу в аґрарному суспіль-
стві. Навіть занепад общини не є натурально-необхідний п р о-
д е с, а штучний, викликаний і споводований насильством, позаяк 
капіталізм є системою насильства, чого марксисти не відкидають.*) 

Соціялісти-революціонери в справі соціялізації землі вчать: 
З погляду добра конкретної особи і всього трудового люду, треба 

вести боротьбу за його визволення, не ждучи, поки капіталізм пере-
твориться в соціялізм. А позаяк такого перетворення ніколи 
не буде, бо капіталізм є протилежністю соціялізму, то тим більше 
треба вести цю боротьбу. Ждати соціялізму від капіталізму і спеціяльно 
для цього „йти на нролєтарізацію" було б абсурдом, котрий нічим не 
може прислужитися добру трудящих мас, та й взагалі ця теорія — „чим 
гірше, тим ліпше" — глибоко ворожа трудовому людові і симпатична може 
бути лише капіталістам. 

Соціялісти-революціонери мають один критерій громадської по-
ведінки і боротьби — добро конкретного трудового люду, а не будучого 
абстракта. А тому, що ближче до соціялізму. то краще; за соціялізм 
треба боротись негайно! Що більше елементів соціялізму можна ввести 
в життя тепер, то краще. Отже треба тепер же боротись за соціялізацію 
землі, бо це відповідає інтересам трудових мас і ідеалові соціялізму. 

Байдуже, що це суперечить теорії пролєтар і з ац і ї селянства, 
бо соціялізм є ідеалом зосвім не пролєтарізаці ї , а навпаки: соція-
лізм мас своєю метою іменно соціяльне знищення пролєтаріяту шля-
хом знищення капіталізму. Капіталісти і пролетаріат є льоі'ичними ка-
теґоріями капіталізму, і власне вони обидва мусять бути знищені, 
щоб натомість прийшло трудове суспільство, котре ми розуміємо, як 

*) Причин для розкладу общини було де-кілько. Головну ролю грала со-
ціальна політика царизму, котрий не мав інтересу в збереженні общини чи вза-
галі селянського добробуту: селянство було джерелом прибутків для держави, 
яко платник посередніх і безпосередніх податків. При виділі селянських наділів 
з панських маєтків селянам було одведено гірші землі. Община для уряду була 
зручною формою для фіскально-фінансової політики : круговою порукою селяне 
відповідали за кожного окремого члена, що був неспроможний платити за себе 
податки, і цим підривалось в громаді добровільне почуття справедливости. „Об-
щина" з добровільної організації оберталась „круговою порукою" в примусову 
спілку, це-б-то община губила свій основний дух — спільність і признання рів-
ного права на землю. Але найбільшою силою, що руйнувала общину, був кані-
їалізм. Капіталізм обертав землею на ринку, а общинна земля не входила в тор-
говии оборот, через те общинники не могли здобувати кредиту під землю і ви-
користовувати її, як всяке м а й н о : продавати, заставлнти то-що. Коли взнти 
в л а с н и к а і общинника, то нри всіх инших рівних умовах, власник мав пере-
вагУ> користуючись торгово-земельним оборотом: продажою, заставлянням землі 

Н. Шаповал. Революційний соціялізм. 9 
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соціалістичне. Ось через що трудове госнодарство теперішнього су 
снільства, що не має иншого звязку з капіталізмом, як лише що воно Й І 
жертвою його гніту, не повинно бути знищене, а навпаки — воно е| 
реальною базою для ор ґан і зац і ї нового, соціялістич-
ного суспільства. Трудове господарство не е льоґичною кате-
ґорією капіталізму — це треба твердо усвоїтп, щоб не доходити 
до марксистського нерозуміння в справі общини. 

Община е певною правовою формою відносин до землі, фор-; 
мою приложення праці до землі, власне — трудовим відношенням, в основі 
котрого лежить право людини на землю і то —- рівне прався 
Тут трудовий принціп виявився в формі високого, соціял істич-
ного типу, хоч стенень розвитку цієї форми ще не велика і за-
даною суспільства є розвивати її. Община не є соціалізмом, як зародок і 
не е людиною, але община є ембріоном соціялізму, всупереч голослов-
нпм твердженням марксистів, що вона лише рудімент доісторичного : 
примітивного комунізму. 

ІЗ боротьбі за народні конкретні інтереси община е суспільною 
базою, на якій можна орґанізувати цю боротьбу. Це не вгадування,і 
пророкування про соціялізм, який поки що є абстракцією, а це реально • 
—- живий зародок соціялізму, це само життя. Коли подбати, укріпити 
общину, то цим заложиться ґрунт для соціялізму без накликання ніби-
то „необхідної" пролєтарізації; з цього зародку виросте соціалізм, як 
велике дерево з малого зернятка, шляхом боротьби і еволюції аж до того 4 

часу, коли соціяльна революція змете капіталізм. 
Власне не виростати з капіталізму мусить соціялізм, а в и-

нирати капіталізм з життя революційною боротьбою. Марксистська 
доґма про „капіталізм, що має породити соціялізм" мимоволі насовує: 
думку, що коли швидчий прихід соціялізму залежить од швидчого роз-
витку капіталізму, то всякий соціяліст повинен власне сприяти, допомо-1 
гати розвиткові капіталізму! Тоді, виходить, зовсім не треба боротись 
з капіталізмом, а всіма силами підтримувати його, значить, соціяліст по-
винен, замість орґанізації боротьби, одкрити шинок і набувати капітал!' 
До такого абсурду веде ота марксистська доґма. Ми, соціялісти-рево-
люціонерп, допомогати капіталізмові не будемо, а навпаки: будемо його 

то-що. Селянське суспільство з цього боку було в дуже невигідному становищі 
супроти власницького світу, котрий часто обертав землю, щоб одержати п р и р і с т 
р и н о ч н о ї ц і н и , оту суспільну ренту, що власникам постійно приносить вели-
чезні суми нетрудового доходу. Власники обертали землею, як капіталом, а об-
щинники — ні. В капіталістичному устрої власники мають багато вигід, котрих 
не мають общинники, і цим самим капіталізм е к о н о м и ч н о бив по общині, 
котра не була ні перед чиєю охороною. Держава, починаючи від 60-х рр., но-
вела аїресивну соціальну політику проти общини, і нарешті, 1906 року Столишн 
почав бити по ній з усією силою державної організації. Буржуазні писаки кри-
чать, що община сама по собі слаба, погана, бо он, мовляв, вона не видержує 
конкуренції з капіталом. Хтось хотів би бачити конкуренцію бідних селян з усею 
потугою пануючого капіталу, на послугах якого всі сили, на який працювала і 
селянство. Капіталізм дійсно є могучий ворог общини і побідник над нею, але 
не тому, що він є вища господарська доцільність, а тому, що він є н а с и л ь с т в о . 

Про це питання я маю докладно говорити в своїй праці, що лагодиться :. 
„Земельна справа на Україні". 



г 
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поборювати всіма силами во імя добра конкретних страждучих визиску-
ваних мас і вимагаємо в першу чергу підтримки общини, беручи її прин-
ціпи в основу теорії соціялізації землі. Соціялізація землі — ось боє-
вий революційний прапор, під котрим трудові масн повинні йти в смер-
т е л ь н и й бій з капіталізмом во імя грядущого царства соціялізму. Полем 
цього бою має бути все життя, а фортеці трудових мас — община. 

Так говорили революційні соціялісти в Росії. 

3. Що таке російська „соціялізація землі" і критика її. 
Коли ми пригадаємо знаменитий поклик Н. Г. Чернишевського до 

молодіжи — „умрите за общину", то нам не треба робити великих екскурсій 
і пошукувань, щоб дійти до коріня російської „соціялізації землі". 
Соціялізація землі і урівнюючпй принціп, як вони виявились в проґрамі 
російських соціялістів-революціонерів, це є власне проектом модифікації 
передільної общини в напрямі соціялістичностп. Попередники їх, критичні 
народники, землевольці, революційні народовольці, що основували свій 
світогляд на комплексі ідей А. І. Герцена, М. А. Бакуніна, Н. Г. Чер-
нишевського, II. Л. Лаврова, Н. К. Міхайловського й піших стовпів 
народництва, просто боролись за общину, як основу народньої самобут-
ності!, а соціялісти-революціонери, що виробляли свою проґраму через 
20 років після того, як розпочалась ідеольоґична боротьба народників 
з марксистами, багато де-чого вияснили, критично обробили, а головне 
— вони вже бачили перед собою факт російського капіталізму, що 
велетеньськіши кроками йшов вперед і трощив общину. Це було оче-
видним — зріст капіталізму, руйнуючий вплив його на общину і все-
таки велика відпорна сила общини, що тріщала, але не надала цілком. 

Все думання російських соціялістів-революціонерів при проекту-
ванні земельної реформи в напрямі соціялізації виходило від конкрет-
ного факту общини, її форм, її урівнюючого принціпу, і не дивно, що 
соц.-революціонери не могли одірвати од неї очей, не могли шукати 
якоїсь „цілком инакшої" форми. Скільки вони не порівнювали, скільки 
не критикували їх марксисти, а все-таки принцінп общини не супере-
чили іірпнціпам соціялізму! 

Що ж таке російська і українська община (на Степовій Україні, 
Слобожанщині і Кубані переважно) ? Основний її ирпнціп —- спільна, колек-
тив на власність на землю.Власник — ціла російська община, українська 
громада. Община е юридичною особою публичного землеволодіння і разом 
з тим нублично-адміністративна інституція. Землеволодіння 
общини є публично-правним, а не приватно-правнпм інститутом. 
(Община розділює землю для користування по ріжних модусах. Садиби 
с власністю або не власністю родннп, луки переділюються по врожаю 
Що-року, рілля переділюється періодично, ліс переділюється по потребі, 
вигони і пасовища використовуються спільно, без переділів. Рілля пере-
ділюється по ріжних одиницях: або на ревпзькі душі, або на налпчні душі 
робочі, або на їдців (на голову) лише мужчин або й на жінок. Тут 
повна воля общини: переділ в залежності! од місцевих звичаїв і понять. 

9* 
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Передільний механизм д о с я г величезної ТОНКОСТІ! і дивної зруч-
ності!, яку виявило трудове селянство під натиском етично-право-
в о г о принціпу —• рівности права на землю. Оця етична сила 
права на землю виллялась в урівнюючий принціп переділів. Ми бачили, 
як ділиться врожай, ліс, як використовується пастівник, вигін, але й рілля 
ділиться в залежності! від якості! фунту на три катеґорії: крашу, серед-
ню і гіршу, і кожний господарі» дістає собі рівну пайку землі з кожного 
сорту. В де-яких випадках якостна кваліфікація землі йде далі трьох 
категорій, і селянство кожну з їх ділить на кожного господаря, так що 
кожний госнодарь має свій наділ часто в 3, 5, навіть в 10 місцях! 
Селянство ці переділи робить в ріжні періоди від 3 до 25 років, а 
частіще в 10 до 12 років. І от коли земля має ріжні якости, урів-
няти цілком усіх не можна, то воно пригадало урівнюючу форму не 
лише в простороні, але і в час і : в межах періоду (корінного пере-
ділу) селянство робить часткові переділи або, швидче, переверстки 
(перекидну) наділів по-між господарями: хто мав гірший наділ — пере-
ходить на кращий, і навпаки. Переверстка є вищою формою якосг-
ного урівнювання. 

Але общини бувають і непередільні, особливо з того часу, як 
урядова політика пішла проти общини і було заборонено переділювати.;] 
Селянство, де хотіло, там переділювало, а в де-яких місцях воно вн-
користувало цю заборону і зафіксувало свої наділи, які кому припали 
з останнього корінного переділу. Переділи відбуваються, але в цілком 
иншій формі: роздроблення землі, як спадщини, переважно: батько 
нероділює свій наділ між синами, через що ці наділи вже значно менші 
початкового (ревизького), і ви почуєте часто вираз: „я маю одну чверть 
наділу", це-б-то четверту частину ревизького наділу, котрий шляхом 
громадських і родинних переділів зменшився до цього розміру.і 

Такі непередільні общини мають землю у спільному володінні 
і у всьому подібні до передільних общин, опріч — передільности: земля 
їхня також не продається, не закладається і підлягає всім законам про 
общинне володіння. 

Таких непередільних общин більшість на Україні, але у нас ще 
до 1907. р. було багато й передільних.*) Перед революцією вже всі об-
щини стали неиередільними, навіть по закону 1906. року вже й не 
„общинами", але цей закон не зруйнував общин, хоч і мав це своєю 
прямою метою. І от власне передільна община стала основою росій-
ського проекту „соціялізації" землі. 

Соціялісти-революціонерп уявляють її так: вся нетрудова земля 
конфіскується і передається общинам. Общини переділюють її по тру-
дових нормах і дають тому, хто лише своєю працею обробляє. Коли 
зміняться обставини (число населення приросте) і виявиться нерівність, 
то община знову переділюе землю по рівних пайках між членами. 

Щоб довести урівняння якости землі до найвищого ступня, ро-
сійські соціялісти-революціонерп внесли вимогу відбирання в фермі по-
датку на користь держави і общини „діференціяльної ренти", це-б-т«> 

*) Кубаиьщіша вся общішпо-передільна й тепер. 
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тієї ріжниці в доходах, що натурально виникає через ріжні якости землі. 
Соціялісти-революціонери розуміли, що таке урівняння землі по площі 
і по якости її в общинах не може бути справедливе у відносинах по-
ніж общинами і більшими територіяльно-адміністративними одиницями, а 
тому пропонували принціп урівняння прикласти на ширшій простороні, 
п о ш и р и т и його на волость, повіт, ґубернію, область, щоб „урівнятп" по 
всій Росії. 

В брошюрах їх можна прочитати детальні розмови про урівняння 
шляхом розселення і переселення по-між волостями, повітами, Губерніями, 
областями. Очевидно, справедливість теоретично уґрунтовувалась легко. 
В цьому власне є корінь російського проекту соціялізації землі. Його 
тримались і українські соціялісти-революціонери, що не мали і не 
мають якогось окремого свого виробленого проекту, що основувався б 
на місцевих українських даних, або вони, може, думали, що українські 
обставини подібні до російських. Отже ми бачимо, що ця „соціялізація 
землі", це модіфікація російсько-української передільної общини, 
доповнена ідеею кількостного урівняння у всеросійському масштабі і 
якостного —-в формі одбирання „діференціяльної ренти" також, оче-
видно, у всеросійському масштабі. 

Одначе, українські соціялісти-революціонери з національних мо-
тивів прийняли в свою проґраму прпнціп українського земель-
ного фонду, що, очевидно, значило: переведення урівнюючого прин-
ціпу в межах України. 

Російський проект „соціялізації землі", над котрим працювали 
В. Чернов, Віхляев і инигі провідники соціялістів-революціонерів, став 
„релігією" новітнього народництва. В широких громадських колах розу-
міли ріжницю між марксистами і соціялістами-революціонерами, власне, 
за цю соціялізацію: ес-деки були пр о т и неї, а ес-ери з а неї; які були 
глибші ріжниці між цими партіями — було неясно і, врешті, звелось до 
того, що соц.-рев. єсть партія селянська, а ес-декп — робітнича. 

Одначе, що ж таке ця „соціялізація землі", з погляду загально-
соціял істинного цринціиу'? Розглянемось трохи в цьому питанні. 

Перш над усе кидається ввічі головна ідея цієї „соціялізації": 
урівнюючий принціп, но якому земля переділюється. Так, земля 
переділюється на приватно індивідуальні господарства, Ідея переділу 
землі є передумовою індивідуального господарства, що вказує 
на тенденцію, протилежну ідеї обєднання знаряддів продукції і обед-
нанню робочих сил біля їх, це-б-то ідеї поділу праці і її про-
дуктивності! (видатносте). І які б тонкосте передільно - урівнюю-
чого механизму ми не брали — все зводиться до індивідуалізації про-
дукції. Таким чином, висока ідея урівнання в усіх її формах носить 
в собі презумпцію анти-соціялістичности: хто хоче щось урівнювати, 
мусить установити одиниці, між якими шукається рівенство, а коли та-
кими одиницями береться одна робоча сила, чи ревпзька душа, чи їдець, 
то й думається про їх індивідуально, і земля відповідно цим одиницям 
переділюється. Переділити землю — це значить іти в напрямі, протилеж-
ному соціялізації. яка вимагає не поділу, а обєднання землі у вищі 
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одиниці площі і організації праці на ній більшого колективу, ніж 
..душа" чи родина, 

Вся російська, „соціялізація" і зводиться до цього розподілу, 
землі по індивідуально-родипних господарствах. Індивідуальне господар-
ство було в общинах споконвіку, е таким і тепер, при чіл індивіді! 
альним було і е, як в передільних, так і в непередільних общинах.; 
„Соціялізація" зберігає ці інднві,дуальні господарства і навіть підкрес-
лює, закріпляє їх тим, що центр ваги всієї справи бачить в урівнюючо-
передільному принціпі і, очевидно, вважає його за вираз вищої доціль-
ності! і справедлпвости, бо поширює його за межі общини, на просторінь; 
цілої держави, і ускладняє новими тонкостямп, як, приміром, одбиранцяі 
податками діференціяльїюї ренти. 

Ідея рівного користування землею при збереженні індивідуального 
господарства суперечить ідеї гроладського господарства, і через те 
вона не може бути покладена в основу якогось громадського ідеалу, 
який припускає гроладськість відносин, а не їх індивідуалізація 

Отже, хто говорить про урівшоючий принціп і бачить його прикла-
дання в рівнолу розподілі землі, той спирається на ідею індивідуалізації̂  
протилежну цілком ідеї соціялізації, громадськості!. 

Селяне в теперішній общині, бачучи велику нерівність урожаю! 
сіна на луках, доходять самі до розподілу не площі, а урожаю,; 
Очевидно, вони розуміють вищу справедливість в тім випадку, коли йде 
про поділ добра природи, що утворено без участи людської 
праці. Позаяк земля не то що в цілій державі, а навіть в одній об-
щині, не може бути поділена рівно, то рівний розподіл ніяк не може 
виявитися в розподілі площі, а лише в розподілі продукту. Коли б ми 
прийняли цей рівний розподіл продуктів в сільському господарстві, 
то ми б цим допустили, що робота обовязково ведеться спільно, бо : 
хліб, на жаль, не може рости, як сіно, без людської праці. 

Хто хоче говорити про рівність, той, очевидно мусить прийти до 
ідеї розподілу продуктів, це-б-то в першу чергу прийти до соціялі-
заці ї продукці ї , до спільної праці, до одкинення потреби переді-
лів і урівнюючого прпнціну російських соціялістів-революціонерів. Отже, 
громадським ідеалом може бути лише громадська праця, а для цього 
ділити землі не треба. 

Одначе, коли б ми не йшли так далеко, аж до соціялізації, то 
що значить сама по собі ідея переділу і урівняння ? Ясно, що тех-
нично вона не до здійснення навіть в межах общини, хоч і як високо, 
справді, навдивовижу високо розвинувся передільно-урівнюючий механизм 
общини. Коли б ли хотіли урівняти наділ якогось трудового селянина, 
то лусіли б зробити розбивку всеї зеллі в цілій державі не на три 
руки чп навіть не на пять-десять, а на десятки тисяч якостнпх 
катеґорій, і тоді б наш селянин дістав трошки черноземлі в Полтав-
щині, супісків в Чернігівщині, десь-инде багна, десь шматок тайги, 
тундри і т. д. Розуміється, це нісенітниця, але льоґично до неї мусить 
іти той, хто вірить в можливість точного урівняння. Урівняння на вели-
кій площі неможливе вже через те, що ріжна земля дає ріжні урожаї 
нрп однаковій площі і однаковій сумі праці. Десятина черноземлі і де-
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сятина легкого супіску не мають нічого рівного в собі, опріч слова 
„десятина", отже, коли б дали одному десятину чорноземлі, а другому 
урівняли б, давши дві десятини супіску, то при рівному врожаї 
вони б ріжнилися сумою праці, вкладеної в ці наділи; обробка десятини 
чорноземлі вимагає менше праці, ніж дві десятини супіску. 

Урівняння площі, хоч бп і з „узглядненням" якости по-між воло-
стями, повітами, Губерніями, вимагало б частих переділів, бо багато б 
причин працювало, щоб дуже швидко творились великі нерівності! 
(відхід люду в міста, на промисли в ріжних районах, ріжний процент 
приросту і смертностп населення від економпчнпх, культурних, кліма-
тичних і т. д. причин), виникала б потреба знова вирівняти і переділити 
землю, а що це значило б, коли б, напр., в Катеринославщині хліборобсь-
кого населення приросло 5%, на Волині — 15% (малий відхід на 
промисли), в Харківщині на 10%, на Поділлі на 20%? Мп б пере-
ділили і вирівняли, примушуючи міліонп людей переїздити з місця на 
місце без перестанку, обернувши населення України з осілого в ман-
дрівно-кочове. 

Взагалі, ідея урівнюючого переділу землі є не лише непрак-
тична, нездійснима технпчно, але вона насамперед є антпгромадсько-
індивідуалістична і суперечить соц іял і змов і , як ідеї суго-
громадській. Як ідея нормативна, вона заключає в собі свою про-
тилежність — нерівність, бо коли ви розділите 1000 десятин 
однакового чорнозему на 100 рівних наділів, то надіти будуть, без-
умовно, по площі рівні (но 10 десятин) і, безумовно, нерівні по еконо-
міічній своїй вартости: досить того, щоб один наділ лежав на півден-
ному, а другий на північному схилі, щоб при однаковій праці були не 
однакові урожаї, це-б-то воніюща нерівність. 

При всій її нездійснимості!, все-таки ця ідея має велике регу-
л я т и в н е значіння, через те, безумовно, в земельній реформі нею кори-
стуються абсолютно всі партії і весь трудовий люд, що довів її в об-
щинах до великої виразности. 

Само селянство тепер мислить свої відносп нп до землі, ЯК II р II-
р о д н є п р а в о кожного на рівну пайку природи, в данім разі — 
землі. Воно переповнене ідеєю рівності! і мудрує над передільним ме-
ханизмом з великою енергією і розумом 

Очевидно, теперішнє селянство, що тисячі років жило з нею, що 
мислить її, як вищий етичний принціп (рівність-справедлпвість!), ще 
довго буде керуватись нею і лише її розуміти. Ідея рівностп права на 
землю двигає селянством і проти поміщиків, що, очевидно, загарбали собі 
великі „наділи" і не хочуть поділитися з тими, хто має менше. Характерно, 
Що селяне не ремствують на тих панків, що мають малі площі (прим. 
10 дес.), хоч і обробляють їх не своєю працею, визискуючи 
найману. 

Рівний переділ землі — така основна ідея селянства в цей час 
хоч вона означає лише приблизну, релятивну рівність. 

І сама ця ідея має вартість остільки, оскільки вона є виразом 
•Деї права на землю кожної людини, того нрироднього права, котре 
випливає з факта абсолютної необхідності! землі для кожної 
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людини, носкількп вона є неґаціею монопольної власности. Ця ідея 
жила споконвіку в общині, жпве в капіталістичному періоді 
історії, але вона е зайвою для соціялізму, як ідея індивідуалізму, 
як протилежність соціялістпчній орґанізації продукції. 

Реалізацію рівного права на землю соціялісти-революціонери вва-
жали можливою і в капіталістичному устрої і тому домагалися негайної 
„соціялізації землі." 

Вони сами казали, що їхня соціялізація землі е не соціалізацією 
продукції, а соціал ізац ією землеволодіння, це-б-то, що вони 
хотіли, щоб земля не була приватною, а лише громадською власністю. 
Форму цієї громадської власности вони бачили в общині, і тому спра' 
ведливо було б назвати її о б щ и н і з а ц і є ю землі, а ні в якім разі не 
соціалізацією. 

Справді, що значить колективна власність на землю? 
Практично це значить, що земля виключається з товарообміну, що 

володіє нею община, а господарство на ній ведетьса ирпватно-індивіду-
альне. Де ж тут соціалізаціа ? Що тут е соціалістичного ? Лише одне 
колективна власність на землю, що є лише необхідною передумовою 
соціалізації, але ще не має в собі нічого соціалістичного. Всупереч 
дійсній природі своєї общинізації, вони назвали цей проект „соціалізацією 
землі", і він під цією назвою гуляє в літературі і житті, дарма заляку-
ючи людей своїм „соціалізмом", якого, справді, нема там і для запаху. 

Є ще одна риса цього проекту. Право розпорядження землею наг 
лежиться общині, значить — це ніби форма ґрупово-колєктивної власности •> 
все суспільство розбивається на ґрупи (общини), і вони е власниками 
землі. Говорити тут про власника-суспільство, значить — творити собі 
якусь соціалістичну фікцію, бо як виявляються функції цілого сус-
пільства в справі користування землею? Ніяк, бо розпоряджається; 
розподілом землі община, а „верховне розпорядження" нею належптьс. 
орґанові верховної законодатної влади. Як же ця верховна влада може 
виявити свою соціялістичну сущність що-до землі, коли нею розноря-
джаютьса общини, і окремі господарі ? 

Де є право окремих господарів , там нема права суспіль-
ства, отже справді суспільство по цьому проектові не є власником землі, 
бо воно не вироблнє ніякого спільного пляну господарства. Держава 
очевидно, має верховне право що-до землі і законодавчий орґан буде 
видавати ріжні закони що-до компетенції общин і прав окремих госпо-
дарів-продуцентів, але таке верховне право держави є націоналі-
зацією. І, власне, в основі проекту „соціялізації" землі лежить ідея 
її удержавлення (націоналізації, а ні в якому разі не соціялізації). 

Та й взагалі, раз говориться про користування землею, як приро-
дою, реалізується рівне право на неї, переводиться в життя шляхом 
складної передільно-урівнюючої системи, то тут не має місця для ідеї со-
ціялізації. Соціялізації підлягають лише знаряддя продукції, відно-
сини праці біля з н а р я д і в , а зовсім не біля природи: природа 
не може бути обєктом соціалізації. 

Соціалізаціа є проблемою орґанізації праці, соціальних відносин 
в продукції. Так воно і розуміетьса в ириложенні до промисловосте, 
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через те там і говорять про соціялізацію знаряддів продукції, це-б-то 
про усунення приватної власности, бо знаряддя великої продукції вже 
припускають певну гуртову працю, але цього зовсім нема поки-що 
в сільсько-господарській продукції, де не то що не думається про соціялі-
зац ію її, а де навпаки: йде боротьба за індивідуалізацію її, за пере-
діл землі, за протилежність соціялізації! 

Становища справи не міняють ті дуже неясні натяки про хліборо-
бські асоціації, про які говорять соціялістп-революціонери, але раз 
центр ваги їхнього проекту полягає в переділі землі, в боротьбі за 
рівне право на землю, то причім тут соц іял і зац ія?* ) 

Історична доля цісї ес-ерівської російської концепції, що виросла 
з живих фактів дійсности, була та, що большевики, всупереч своїй 
теорії, прийняли в основу земельного закона 27. січня 1918 року цю 
„соціялізацію" в повному вигляді, а закон так і назвали: закон про 
соціялізацію землі! 

Очевидно, що община, яка лежить в основі соціялізації з її пере-
ділами, це є жива російська дійсність, зрозуміла і люблена 
селянами. Хто хотів мати піддержку селян, той мусів з цим рахуватися. 
І большевики на це пішли, хоч весь час стараються викорінити „ес-
ерівщину" з цього закону, завести комуни, це-б-то боряться проти ідеї 
переділів. І в цін боротьбі чистота принпіпу соціялізації, очевидно, 
на боці большевиків, але „передільна" пспхольоґія селянства, дух інди-
відуалізму в продукції, трудова ізольованість дрібного господарства 
з її соціальними і економичними наслідками, очевидно, дуже ділає проти 
їх, як і проти ідеї соціялізації продукції. Така жива історична дійс-
ність, але з неї ми не маємо права виводити якість непохитні закони 
історичного розвитку. „Соціялізація" землі одначе має величезне істо-
рично-суспільне і політичне значіння, про що я говоритиму докладніїце далі. 

Одначе марксисти і соціялістп-революціонерн вели і ведуть і по 
цьому пункту завзяту боротьбу, що має мало спільного з розробкою 
проблеми соціялізму. Коли людям ходить про число виборчих голосів, 
про політичний вплив, то прп чім тут чистота прпнціпів ? На Україні 
також і українські соціяль-демократи ведуть боротьбу протп „соціялі-
зації землі", хоч вони одріжняються од росіїських тим, що дуже мало 
уявляють предмет спору, не знають земельної справи взагалі і замість 

*) Малюючи ідилії общинного з е м л е в о л о д і н н я , російські народники 
не могли вибитися з-під вплив}' ідеї д р і б н о г о і н д и в і д у а л ь н о г о госпо-
дарства. В цьому треба бачити вплив науки великого швейцарського економнета 
Ілсмонді, що гостро критикував сунеречности капіталізму, вражений картиною про-
їислово-капіталістпчного кризису в Анїлії (1817 р.), і, всупереч капіталістичному 
хаосові, малював картину гармонійного добробуту дрібного селянського господар-
ства і ремісничого підприємства. Він одвернув свій погляд від капіталізму, але 
не в п е р е д , а н а з а д , до п а т р і а р х а л ь н о г о у к л а д у в і д н о с и н . 
Іерез те висловився за поділ лятіфундій на дрібні селянські господарства, а фа-

орик — на ремісничі підприємства. 
Німець Гакстгаузен, дослідник і хвалитель російської общини, був під впли-

вом науки ̂ Сісмо&ді, а на дчелідах Гакстгаузена виробляв свої погляди Н. Г. Чер-
яигаевський. Від Чернишевського російське народництво взяло дуже багато! 
«ародники-економисти В. Воронцов (В. В.) і Ніколай-он не могли випростатись 
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„соціялізації" висунули „муніціналізацію", змісту якої не вказал^ 
і за . . . дрібну селянську власність, як то видно з ностанов беріг 
ської конференції українських соц.-дем. ранньою весною 1920 року! 

Українські соціялісти революціонери, прийнявши за вихідну точ 
російську „соціялізацію землі", в практиці пішли одначе иншим шля£ 
хом, не можучи перескочити через окремі українські умови селянського 
життя і форми його землеволодіння. Але й на Україні земельні закої 
(18. січня 1918 року і 8. січня 1919 року) уперто називаються череаі 
якесь непорозуміння „соціялізацісю землі". 

Про це докладніще в слідуючому розділі. 

4. Що таке українська  „соціялізація" землі? 
Колп доводиться говорити про українську соціялізацію землі, то 

ми мусимо мати на увазі: поняття про неї в проґрамі українських сої 
ціялістів-революціонерів і законодатні спроби соціялізації. 

В проґрамі зазначено, що розподіл землі проводиться по споживчії 
нормі, по принціпу рівности. Одначе в програмі нема нічого більш 
конкретного, опріч загальних речень про соціялізацію, скасування при-
ватної власности, право громад на розпорядження землею і т. п. оче-
видні істини, та й сама проґрама була прийнята вже підчас революції 
в 1917 р., коли ще не вивітрились передреволюційні поняття і забобони. 
Внереді також було неясно, і це вплинуло на недоговореність, неясність 
проґрамових позицій. На жаль, деклярація принципів мало дає для вин 
роблення конкретних форм їх втілення. Багато прпнціпів е гарних, заг 
гальноприйнятих, але як мало суснільно-орґанізаційних форм для їх пере-
ведення. Очевидно, задачою реальної політики і є шукання цих форм. 
З цього погляду, інтересними є обидві конкретні спроби знайти законо-
датні форми соціялізації землі на Україні, і вони будуть цікавим матеріа-
лом, як для теоретиків соціялізму, так і для істориків суспільности. 
Цілий 1917 рік на Україні був підготовкою і орґанізацією сил для бо-
ротьби за національне самоозначення, тому так мало ми бачимо спроб для 
вияснення задач соціяльного будівництва: українські партії, Центральна 
Рада, земельні комітети, Генеральний Секретаріат — вони дали дуже 
мало форм для вміщення соціального змісту революції, зате дали 

вгору по-вад рівень ідей своїх попередників, і юну в їх так багато вихвалювання 
общини за один колективізм землеволодіння і залишення в тіні головвого — 
дрібновиробницького, а тому й примітивного господарства. 

Українські соціялісти-революціонери не ставлять собі ідеалом дрібне вироб-
ництво, а тому в економичних концепціях народництва не шукають для себе 
ніякої науки. 

Велике виробництво — така провідна зоря освітлює шлях боротьби 
і стремлінь українського революційного соціялізму. 

ІІрудон (умер 1865 р.) висловився в останній своїй книжці дуже при-
хильно про общину, вважаючи її рішенням принціпів р і в е н с т в а і с в о -
б о д и , якиим він служив ціле життя. ^ 

Рівенство — урівнючий переділ, свобода — індивідуальне господарство'.; 
це справді відповідало всім поняттям Прудона, який боровся проти капіталізму 
через те, що він є нерівенство, був проти соціялізму, бо він — несвобода. 1 

ІІрудон мав великий вплив на російське і українське народництво. 
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дуже багато форм для національного і політичного змісту. Ми не ба-
чимо теоретичних, наукових праць, лекцій, дебатів, міркувань, проек-
тувань в сфері соціальній, з'окрема в питанні соціялізації; орґани ре-
волюції , окремі особи і колективи багато дебатують про „владу" і дуже 
мало про соціяльні реформи, обмежуючись в цім напрямі декляраціямн 
голих иринціпів. Нарешті, в осени під натиском селянства почались ро-
боти над земельною проблемою, і перший проект тимчасового земельного 
закону Б. Мартоса був селянством провалений в Центральній Раді. 
Натомість мусіла спеціальна комісія виробити новий. Цей проект був 
вироблений і в порядку негайностп, без дебатів, прийнятий Центральною 
Радою 18. січня 1918 року п і д гуркіт большевицьких гармат. За закон 
голосували фракції українських і російських соціялістів-революціонерів, 
а т а к о ж по тактичних міркуваннях і українські соціяль-демократи. 
Потім соціяль-демократи виступили разом з буржуазними орґанізаціями 
з домаганням скасувати цей закон. 

Всі партії називали цей закон „соціалізацією землі", так думали 
і соціялісти-революціонери, але в самому законі нема про це ані згадки. 
Особливо лютували проти земельного закону українські соціяль-демократи, 
„соціллісти"-федералісти, „соціалісти"-самостійнпки й инші асіміляторп 
соціялізму з к̂апіталізмом. Укр. соц.-демократн устами свого лєйб-орґану 
..Робітнича Газета" просто кричали, що „соціялізація землі" є контр-
революційний льозуш'. Помимо того, вся контр-революція стоала проти 
закону, домагалась негайного скасуванна його і полізла до Німців за 
підтримкою. Нарешті, їй удалось добитись свого: після гетьмансько-
німецького перевороту 29. квітня 1918 року головне законодавство 
Центральної Радп було скасовано. З особливою радістю зітхнули всі 
вороги „соціалізації землі". 

Українські соціаль-демократи з самовдоволенням через два роки 
(весною 1920 року) на берлінській конференції постановили домагатися 
наведення приватної власностп на землю, — очевидно, поділену на 
дрібні селянські господарства. В цій постанові блискучо виявилась со-
ціялістична сущність „соціялістів", які воювали проти соціялізації во 
імя приватної власности. Одначе, колп гетьмансько-німецька ре-
акція була скасована Грандіозним повстанням всієї трудової України, 
тоді перед українськими соціалістами, що творили уряд республики. 
виникло знов пекуче питання земельної реформи. Директорія доручила 
мені, як міністрові земельних справ, негайно виробити проект земельної 
реформи з узглядненням моменту і без попередніх помилок. 

Задача була дуже важна і важка для порішенна, але а взявся 
керувати роботою міністерства земельних справ з надією, що прп солі-
Дарности соціалістичних партій і підтримці тямущих людей мені вдасться 
виробити такий проект. Очевидно, що я взяв в основу закон Централь-
ної Ради і в де-що зміненому внгладі, зробивши потрібні, на мій поглад, 
поправки, вніс його на ствердження Ради Міністрів і Директорії. В обох 
інстанціях закон пройшов одноголосно, це-б-то за його голосували, як 
члени нашої партії, так соціяль-демократи і „соціялісти"-самостійники. 

українських „соціялістпчних" партій проти закону висловились (в гро-
мадянстві і пресі) розуміється „соціялісти-федералісти", що мають за 
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свій сумний обовязок виступати скрізь і завжди проти того, що мадя 
в собі хоч трохи соціялізму чи навіть соціялізації. Де-хто з моїх | 
партійних товаришів висловлювався, що цей закон не означає соціяліЯ 
зації землі, бо не має в собі ур івнююче-перед ільног® 
принціпу, але загалом в широких партійних і селянських колад 
закон був прийнятий прихильно. В кінці січня 1919 р. закон був ствердЯ 
жений Трудовим Конгресом України. Захопивши владу на Україні, больЯ 
шевики видали, здається, окремий закон про землю, але я про це, на 
жаль, не маю ніяких матеріялів. 

Загалом беручи, обидва земельні закони, що вийшли од української 
влади, називаються у нас в громадянстві і політичній словесності! „соЯ 
ціялізацією землі", а тому нам корисно буде розглянути їх головні ооШ 
новп і прикмети, а також вказати ріжниці між ними і російським про-
ектом соціялізації. 

„Земельний Закон" Центральної Ради 18. січня 1918 року загаЯ 
лом має слідуючий зміст: 

1. Право власности на землю, води, надземні і підземні природа 
добра касується. Всі ці землі і т. д. „стають добром народу 
Української Народної Республикп", користуватись яким мають право всі 
громадяне У. Н. Р. без ріжниці полу, віри і національносте. 

2. Верховне порядкування цим добром належить УкраЯ 
їнським Установчим Зборам (до їх скликання -— Центральній Раді), 
а в межах закону — орґанам мійського самоврядування, сільським гро-
мадам і всім земельним комітетам (в межах їх компетенції). 

3. Користування землею для сільсько - господарської продукції; 
намічається так: 

„Землі нарізуються земельними комітетами в приватно-тру-Ц 
д о в е користування сільським громадам та добровільно скла-| 
деним товариствам, які встановляють правила порядкування одве-. 
деними їм землями з додержанням вимог цього закону." (§ 8.) 

„Нормою наділення для іірпватно-трудових господарств повинна! 
бути така кількість землі, на якій сімя або товариство, провадячи госпо-
дарство звичайним для своєї місцевості! способом, мали б користь, по-
трібну як для задоволення своїх споживчих потреб, т а я 
і підтримання свого господарства; ця норма не повинна. 
перевищувати такої кількосте землі, яка може бути оброблена; 
власною працею сем'є або товариства." (§ 9.) 

„Встановлення цієї норми й урівняння в користуванні землею про-
водиться земельними і сільськими громадами під керуванням і з зай 
твердження центрального орґану державної влади." (§ 10.) 1Н 

4. Далі ми бачимо (в § 12, примітка) ясну вказівку на одібрапзЯ 
шляхом оподаткування „діференціяльної ренти", що є добутком від гос-
подарства, який не залежить від праці господарів хазяйства. Я 

5. Також цікава і характерна примітка до § 13. про передачі 
права користування землею, як спадщину, що є одкритим неприз-
нанням передільно - урівнюючого принціпу, але далі находимо в § Щ 
вказівку — як проводиться урівняння: 
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„Урівнювання користування землею проводиться шляхом: 
а) оподаткування лишків землі поверх встановленої норми від-

повідно до чистого доходу з них; 
б) оподаткування надзвичайних доходів з землі, які залежать від 

природних якостей участку, його близости до торговельних центрів 
і инших соціяльно-економичннх умов, незалежних від праці господарів 
цих хазяйств ; 

в) розселення і переселення або зміни меж участив і їх розмірів." 
Треба зазначити, що „лишки землі", про які вказує п. а, вини-

кають з того, що коли земля в якійсь місцевости переділитьтся по нормі 
(§ 9), то може залишитися ще частина зайвої, на яку згодом буде пе-
реселено з малоземельних місць. Доки це переселення не стане фактом, 
„лишки землі" можуть бути в тимчасовому користуванні місцевих людей 
поверх норми, за що береться спеціальний податок. 

6. Нарешті, треба зазначити, що великі бурякові плянтації і план-
тації для рослпн „спеціального значіння" також нарізуютьса в прп-
ватно-трудове користування. (§ 31.) 

7. „Висококультурні господарства передаютьса ц і л и м и в кори-
стування товариствам або сільським громадам, котрі будуть (?) вести 
господарство спільно, по п.тянах, затверджених земельними комітетами. 
На таких самих умовах без поділу передаються в користування 
сади, хмільники, виноградники й таке инше." (§ 32.) 

Оце власне є головні риси земельного закону Центральної Ради 
від 18. січна 1918 року. Цей закон відомий виключно під назвою „со-
ціалізації землі" на Україні і викликає неймовірну лють не тільки бур-
жуазії, а й її „соціалістичних" прихильників, в тім числі й української 
соціаль-демократії. 

Основні його риси, як бачимо, дуже нагадують не передільну 
общину (громаду), в акій один раз робитьса загальний переділ 
по споживчій нормі з хитаннам її вгору аж до трудової, а даті 
господарства зафіксовуються в користуванні за нрпватно-трудовіьми гос-
подарами і можуть переходити, ак спадщина. Значить, ми маємо перед 
собою непризнанна головного прпнціпу російської соціалізації — 
періодичної переділь'ности і навіть підкресленна нерівності! 
наділів при загальному переділі (від споживчої до трудової норми). 

Увесь закон є ствердженнам приватно-трудового дрібного 
господарства споживчого характеру, але при тім робитьса спроба за-
класти початок спільної продукції в формі спілок на висококультурних 
господарствах. Закон дуже обережно, навіть акось полохливо, підходить 
До цього питання і позбавлений ясної катеґоричности, котра вимагається 
під всякого закону. Висококультурні господарства передаються без по-
дму в спільне користування товариств або громад, які будуть 
нести спільне господарство —- а як не будуть? як візьмуть та й по-
ділять на участки і почнуть господаритп „як батьки й діди навчили ?" 
[ому не сказано просто: мусять вести спільне госнодаство. 

Ьомісіа, що вироблала закон, і Ц. Рада, що його ухвалила, вбільшости 
складалась з соціалістів-революціонерів, очевидно, взала під увагу ре-



— 142 — 
в 

альний стан річей: Україна має 54% селянської надільної 
землі на общинному (спільному) володінні, але де до всієї території Рес-
публпки становить лише */4 часть. 

Онріч селянської надільної общини, е ще селянська надільна н о д| 
вірна, потім селянська куплена на праві приватної власности-
е земля держави, міст, манастпрів, церков (6.8 % території), е потім 
приватно-власницька земля (37 % території); загалом беручи, вся се-| 
лянська земля становить 47 % території республіки, при чім все се-
лянське господарство ведеться приватно-індивідуально, як в Росії. 

Це важна ріжниця: селянство знає спільну (навіть передільну) 
власність, але воно не знає спільного господарства (хлібо-
робства) ! В питанні нро власність селянство дивиться на землю, як на 
..боже добро", твердо вірить в природне право кожної людини на 
землю, навіть на рівну пайку її, але цей погляд належиться до сус-
пільних правно-етпчннх понять, вся спільність володіння є постулятоС 
сираведлпвости, але ні в якім разі економичнпм принціпом народнього 
господарства. Господарство народ мислить, ак приватпо-індивідуальне, 
а власність на землю — як спільну. 

От, власне, цей реальний факт примусив українських соціялістів-
революціонерів відмовитись від російського передільно - урівнюючого 
принціпу, це-б-то доктринерство впало перед домаганням живої дійсности. 

Але ми бачимо слід російської нередільно-урівнюючої доктрини 
в § 29, де законодавці, одкинувши перед тим думку про урівняння по 
кількості!, хочуть надолужити заведенням урівняння по якости, 
це-б-то податками одібрати „діференціяльну ренту" (про зрівняння по 
площі шляхом переселення і розселення я не кажу, бо це не може бути 
масово-великим з'явищем). .-Ж 

Взагалі, оце питання про одібрання „ренти" являється чистим не-
порозумінням. „Діференціяльна рента" в теорії Рікардо означає нетрудо-
вий дохід, що виходить з якостних ріжниць земельних участків; цю 
теорію перенесено через нерозуміння справи російськими ес-ерамп в т р у-
дове господарство, в якому ніякої ренти не буває. Ренту вза-
галі буржуазія любить спихати на природні якости землі, тоді як вона 
справді походить од монополії володіння в капіталістичному 
господарстві, це-б-то є нетрудовим доходом. В трудовому господарств і 
є лише трудовий дохід, що являється еквівалентом лише п р а ц і 
Чи на ліпшому, чи па гіршому участку працює селянин, а він д істає 
лпше те, що має варт ість його цілої праці, як то ясно ви-
ходить з теорії трудової вартости. А колп урожай буває все-таки різ-
ний на однакових ио якостп участках і після однакової суми вкладеної 
праці, то, значить, е ріжниця доходу, значить, є де-що від природи, 
рента ? — спптае злорадно читач. Так, ріжниця може бути навіть в ць 
випадку, а не то що через ріжннці в якости ґрунтів, але це не рента, 
це частина трудового доходу. При її виробленню праця, й 
однакова но якости, грає велику роль. На пісках в Німеччя." 
чи глині в Чехії, селянин пересічно дістає 120 пудів збіжжа, а на б 
гатому чорноземі України — пересічно 45 пудів. Що краще — пісо 
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чи чорнозем ? очевидно, що чорнозем, але Чех чи Німець має „ренту", 
більший дохід з поганої землі, як Українець з гарної. Зручне примі-
невня раннього чорного пару»дає в одній місцевости, на однаковій 
площі з однакової суми праці урожай вдвічі більший, ніж па пізньому 
пару. Аґрономична технпка і рає кольосальну ролю в утворенні ріжниці 
урожаю, а, значить, і доходу. Це у великій мірі залежить від знання 
і від розуму господаря: один вміє використовувати властивості! природи 
(ґрунтові, кліматичні, водяний режим і т. д.), а другий не вміє, бо не 
то що лінується, а просто має менше розуму. Ріжниці якости праці 
проектуються не з ріжниці участків, а з ріжниці якости здібностей. 
Отже „ренту" можна прп бажанні знайти в кожній розумнішій людині 
і постановити принціп: цю „ренту" відбирати шляхом оподаткування, бо 
рівняючи з найменш здібною людиною розумніша людина має перевагу, 
так як люблять рівняти буржуазні економистп дохід з кращого участку 
з доходом гіршого участку і в ріжниці природних якостів землі бачити 
ренту. Ніякої рентп тут нема, як нема ренти з якостшіх ріжниць 
людської природи. Перенесення поняття ренти на природу ви-
магає такого ж перенесення його і на якости людини, тоді Й буде, що 
красуня-нанна має „ренту" в своїй красі, розумніший — в мозку, силь-
ніщіш — в мускулах, високий на зріст — в рості і т. д. Для любителя 
математичних рівностей тут широке поле для конфіскації діференція.ть-
ної ренти! *) 

В трудовому господарстві увесь дохід є еквівалентом праці, 
тому тут нема місця для нетрудового доходу, яким е рента моно-
польного володіння землею. 

Але, опріч ренти від „природи", закон вказує на дохід від пнших 
господарських факторів: близькість до „торговельних центрів" і иншпх 
соціяльно-економичних причин. Присутність „торговельних центрів" 
в законі дуже симптоматична: очевидно законодавець припускає віль-
ну торговлю, ринки і т. п. приналежності! к а п і т а л і з м у і ц е в той 
час, коли на Україні була вже державна хлібна монополія, як перші по-
чати реґуляції, власне обмеження приватної торговлі! Автори закону, 
очевидно, мислили, що капіталізм залишається й на далі, але 
при чому ж тут думка про соціялізацію? Про соціялізацію не було 
ясної думки, бо, заводячи „соціялізацію", люде презумнували вільну 
торговлю, цей отрутний цвіт капіталізму. 

*) Практично для Росії де значить: обраховувати „ренту", взявши за 
основу багнистий район Вологодської чи Пермської Губернії, і тоді доводити, що 
Центральний район Московщини має ренту певної величини, північна Україна має 
оільшу^ ренту, степова і південна Україна має ще більшу ренту, отже, значить, 
заоираи її спеціальним оподаткуванням по розпорядженню уряду з Москви на 
користь вологодських общин чн як там. Рівнять так рівнять : вирахувати одда-
леїшя кожного „приватно-трудового" господарства од залізниць, пристаней, од 

Шва, Одеси, Москви, Льондону і знайти тут ріжниці, „діференціяльну ренту" од 
рироди і соціяльно-економичних умов. Це буде така праця, що ніхто ніколи не 

Доведе ДО кіпця. Включення я к о с т н о г о урівнання до селянського способу 
І ередільпого мехапизму) є зкаліченням цього все-таки дивовнжно-мудрого селян-
ького погляду на переділи. Опріч зкалічення — це плід інтеліїентського теоре-
изування і доктринерства, що не має в практичному житті ніякого ґрунту. 
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Однак, поширення змісту нередільно-урівнюючого принціпу ВКЛЮ-И 
ченням до його ще „конфіскації діференціядьної ренти" е наслідком 1 
безґрунтовного доктринерства, мозкового теоретизування чисто схолястич- а 
ного тину. Позаяк цей пункт припускає к а п і т а л і с т и ч н и й устрій 
(бо „діференціяльна рента" відбирається в рамках капіталізму), то тут Я 
можна спитати: а чому й досі не було піде ніяких спроб оподатку- І 
вати „діференціяльну ренту" ? Здавалось би після голосної слави Генрі 1 
Джорджа, що так талановито доводив потребу „єдиного налогу" і власне І 
вимагав оподаткування, конфіскації земельної ренти, знайшлись би бажа- ; 
ючі перевести це в життя, але не знайшлось! Буржуазна наука довела Я 
практичну неможливість заздалегіднього і точного обрахування ренти 
в кожнім даннім випадку. Буржуазія цього самого досягає, коли уста*-
новлюе д о х о д о в о-н о с т у ц о в н й податок від усього доходу, — прак-
тично це може дати добрі наслідки, а колп наш земельний закон ні-
якої плати за користування землею не накладає, а разом з тим установ-
ляє конфіскату „діференціяльної репти" в формі спеціального податку,™ 
то цей „урівнюючий" жест законодавця не має в собі ніякого нрактич-Я 
ного змісту і являється лише одним з узорів радикальної словесностйЯ 
безкритично позичений з російської проґрами псевдо-соціялізації. 

Взявши земельний закон в цілому, його треба признати законом™ 
про реформу земельної власности : перенесення принціпу влас-Я 
ности на „весь народ" в абстракції, а практично — розпреділпвши йогоЯ 
по приватно-трудових господарствах в формі спадкового права на ! 
користування землею. Ми можемо сказати, що титул земельної 
власности перенесено на державу, а її зміст — в нриватпо-індиві-
дуальне спадкове право. Істотно, це е н а ц і о н а л і з а ц і я |І 
землі з широким правом місцевого землепорядкування (для _ сільської 
іромадн і земельних установ). 

Право розпорядження землею для держави також чимале: держава І 
може призначати землю для „охорони ирпродніх багацтв землі і для ж 
більш раціонального їх використання, визискування багацтв землі і по-
вернення прибутків їх на загально-іромадські потреби; заведення досвід-1 
них і зразкових полів, розсадників, нитомннків і селекційних станцій, І.; 
а також для санітарних, благодійних, освітних та инших загально-корис-а 
них установ; будування залізниць і инших шляхів" (§ 7). 

Тут багато мол;на вмістити прав держави, а тому вся реформаЯ 
може бути названа швидче н а ц і о н а л і з а ц і є ю землі. Це видно а 
навіть з того, що спільне господарство у висококультурних господарства 
заводиться силою державного розпорядження (закону), а зовсім не 
по праву приватно-громадської ініціативи. '-^Я 

ІІозаяк, на мою думку, дійсна соціялізація продукції може з'явн-| 
тися, тільки як наслідок певної с у с п і л ь н о - г о с п о д а р с ь к о ї ево-
люції, а не декретом, то закон про землю іграви.льно обмежується ])('"щ 
формою власности, установлюючи цим необхідну передумовуЯ 
дійсної с о ц і я л і з а ц і ї с і л ь с ь к о - г о с п о д а р с ь к о ї п^о-Д 
дукц і ї скасуванням приватної власности. 

Дійсно, соціялізація в сільському господарстві не може розноча-
тися без скасування приватної власности, котра заковує кожне господар- її 
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,'хко в кайдани приватної суверенїветн. Соціялізація є зивищем пуб-
лічно - п р а в н о г о характеру, а гіе приватного, тому орудування зем-
лею мусить обовязково перейти 'в руки публично-правовпх інститутів. 
Дише це дасть простір для розвитку процесу соціялізації. 

Ненередільна община, сільська громада е, по закону, нуб-
ліічно-правовим земельним інститутом, і в цім її кольосальне значіння: 
вона не е соціялізмом, але вона е необхідною передумовою соціялізації. 

Такий загалом зміст і значіння першої законодатної спроби завести 
.,соціялізацію землі" на Україні. 

Другий земельний закон (8. січня 1919 р.), виданий Директорією, 
в загальних рисах подібний до першого, але з де-якими змінами. 

Основні параґрафи скасування приватної власности на землю в за-
коні Директорії цілком подібні до закону Центральної Ради. Право дер-
жави іцо-до землі, вод, лісів, підземних і надземних дібр установлено, 
як право верховного порядкування і розпорядження, це-б-то ви-
разніше підкреслено характер націоналізації, прийнятий в законі Цен-
тральної Ради. Конкретно зміст прав публічних орґанів поширено вклю-
ченням права призначати землю для розселення мійської людности 
і поширення господарства місцевих самоврядувань. Найголовніша зміна 
відноситься до „урівнювання". Закон наділяє безземельних і малоземельних 
в розмірах, які будуть встановлені' земельними установами, але в усякім 
разі не менш 5—6 десятин кращої землі для середнього трудового госпо-
дарства і не більш трудової норми. 

Коли в певній місцевості! для безземельних і малоземельних не 
вистарчить землі на мінімальну норму, то вони одержать в иншпх округах 
підвищений трудовий мінімум (§ 13). Головним пунктом закону є § 21, 
по якому всі дотеперішні трудові господарства не більш 15 десятин 
залишаються непорушними в користуванні своїх дотеперішніх госпо-
дарів, це-б-то їх землі в корінний переділ не входять. В переділ 
входять лише землі нетрудові й инші (державні, манастирські, церковні, 
удільні то-що). Для земель піскуватих, солонців, багнистих та облогу-
ючих ця норма (15 дес.) може бути збільшена повітовою Земельною 
Справою після затвердження Міністерством Земельних Справ. 

Цей параґраф закону викликає запити і здивування у „правовірних" 
соціялістів-революціонерів, котрі знаходять тут суперечність з нередільно-
Урівнюючим російським принціпом. Я почуваюся до обовязку пояснити 
тут же коротко, через іцо законодатель став на цей шлях. Закон Цен-
тральної Ради також не приймає нередільно-урівнюючого прпнціпу в його 
теоретичній чистоті, включаючи тільки проблематичне „урівнювання" своїм 
ь 29 в формі оподаткування „діференціяльної ренти", що є прийняттям 
''іршої частини і іґноруванням ліпшої частини московського проекту. 

І!Т0Р закону 8. січня не вважав можливим виходити з сумнівних 
Доктрин, які вирослп в кабінетах, а не з життя, і цілком не мають 
'РУнту в українських обставинах. Передільну общину він одкинув тому, 
"1° її тепер нема на Україні, а оподаткування „діф. ренти" тому, що воно 
Н у має в собі [фактичного змісту. Взагалі ж оподаткування — це діло 
'Авансової політики держави і в справі реформи земельної власности 
Н е має місця, це-б-то воно входить в обовязки не земельного законо-

^• Шаішва.1. ['еволюції1 ний соціялізм 10 
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давства, а в області» фінансової політики. Передільна община е лише 
техничним способом розпреділення землі, способом реалізації права 
на землю, а таких способів може бути не один. Він вважав у нас більш 
доцільним спосіб переділу землі не в громаді, а в родині, що 
досягається всякими формами розподілу спадщини. Передільний рух 
землі в громаді відбувається ріжними способами: московська община! 
нереділює періодично, а в родинах переділ тяшеться безпере! 
ривно в поділі спадщини. 

Періодичні переділи нарушують всі окремі господарства і ламають 
їх конструкцію, тоді як переділ в родинах зачіпає лише де-яЛ 
і не в один час. Громадський переділ не дає простору для швидкого, 
пристосування господарств до нових розмірів площ, а родпнно-спадковнй 
відбувається перш над усе під знаком найбільшої прихильності! до на-
ділюваних і старанно намічає форми пристосування їх до нових обставин. 
Мета обох систем переділу одна — примістити приріст насе | 
лення до землі, і в результаті громадським чи родинним розподілож 
це досягається. ГІозаяк принціпу повної рівності! в тій і другій 
системі нема, то нринціпова вартість їх однакова. ' Коли так, то для 
реального життя треба брати те, що більш відоме величезній більшості 
населення (родинний переділ), одначе не забороняється і иншнй спосіб : 
громада може прийняти, де це селянам відомо, систему переділу гро-
мадського. 

Отже урівнюючо-передільний принціп в його московському розу-
мінні в законі 8. січня цілком одкинуто, як не життєвий на Україні 
і не обовязковий для заведення соціялізації. 

Трудовий максі муч в 15 дес. прийнято тому, що трудова 
земля, набута в процесі праці чи теперішнім господарем чи його по-
передниками, являється еквівалентом живої праці, а позаяк працю ми 
не конфіскуємо, то не маємо підстав конфіскувати і форму її трудового 
приложення. Очевидно, коли б інтереси суспільства тепер вимагали 
відобрання землі і в цих господарствах, то це було б конфіскацією 
праці, яку можна взяти лише за виплатою відшкодований. 
Стоючи на становищі інтересів праці, соціялісти зробили б повне по-
рушення своїх нрииціпів, коли б конфіскували трудову землю без ви-
купу. Закон Директорії конфіскує лише не трудові землі. 

Автор його виходив з конкретних даних, но яких землі на Україні 
вистачило б на середню трудову норму і лише в Полтавщині та на По-
діллі було б на споживчу (5—-6 дес.). Розуміється, є окремі місцевосте дві 
не вистарчило б і на споживчу норму, то безземельні з цих м ісцевостей 
могли б одержати достаточні наділи в багатих землею округах (Таврія, 
Херсонщина, почасти Катеринославщина). Ламати нід цей час кольоЦ 
сальне число селянських господарств (приміром від 10 до 15 десятим 
було б, з політичного і господарського погляду, нераціонально: господар-
ства всі зруйновані негодою війни і завірюхами революції, то в це® 
час рушати велике число селянських господарств в угоду принции® 
абстрактної рівносте, без . реальної потреби, було б недоцільним, тій 
більше, що ці господарства через короткий час шляхом переділів на-
турально зменшаться і з маси трудових господарств випинатись по-ищ 



пересічний рівень не будуть. На випадок ліквідації цих господарств 
земля переходить в розпорядження держави за певний викуп, так 
було в проекті закону, і „на певних умовах" — так поставила Рада 
Міністрів з політичних міркувань. 

Другим моментом цього закону було установлення селянських 
•спілок для користування одібраним інвентарем. Поруч з спілками 
на „культурних господарствах" це була друга форма для соціялі -
зації відносин. 

От власне зміст тих змін, котрі робить земельний закон Дирек-
торії в законі Центральної Ряди, виходячи виключно з реальних даних 
українського господарства і ставлячи метою таку реформу земельної 
власности, котра творила б можливо кращі передумови для соціялізації. 

Тепер ми можемо зробити вже загальну оцінку, обох законів 
в звязку з тією ідеєю, яка в їх вкладалась в проґрамовім будівництві 
соціялістів - революціонерів в звязку з тим історично - ідеольоґпчним 
ґрунтом, з якого вона виростала, і вказати ті суспільно-політичні на-
слідки, до яких вони можуть довести. Побіжно тут ми можемо оці-
нити і значіння общини, що була таким серйозним фактором розвитку 
соціяльно-революційного світогляду. 

5. Значіння льозунґів „соціялізації землі". 
Проект російських соціялістів-революціонерів виріс на ґрунті 

живої дійсности — общини. Очевидно, ідея самобутности роз-
витку Росії вела до того, щоб в конкретних побутових і економпчннх 
формах шукати-вихідний пункт дальшого розвитку Росії до соціялізму. 
Як марксисти на заході утворили схему розвитку з конкретних 
даних капіталізму, так революційні народники і за ними 
соц.-рев. утворили свою схему з конкретних даних: трудового госпо-
дарства в общині. 

В наш час соціялісти-революціонери, очевидно, ще вважають об-
щину за „зародок соціялізму" (хоч дійсність розвіяла багато давніх 
ілюзій), бо не дарма вони виробили свій проект реформи земельної 
власности і назвали його „соціялізацією землі". Ми бачили, що 
вже одно прийняття переділу і ідеї урівняння припускає нриватно-інди-
відуальне дрібне господарство, що цілком суперечить соц іял і зац і ї , 
як ідеї громадського господарства. Очевидно, вопи форму реалі-
зації рівного права на землю (на природу) прийняли за форму рішення 
Цілком окремої самостійної задачі — соц іял і з ац і ї продукції . Тут 
корінна помилка російського проекту, котрий справді носить в собі ідею 
непорушності! прнватно-індивідуального господарства, ідею, яка в 
корні заперечує соціялізації. 

Але що ж є все-таки в цьому проекті соціялістичного ? Через що 
люде вбачають тут щось з музики будучого ? Еідповідь ясна: форма 
Власности. В соціялістпчному суспільстві форма власностп на землю 
1 знаряддя продукції буде колективна, форма власности на землю 
!'; общині (передільній чи непередільній) е також колективна. 
Земельні відносини там і там реґулюються спеціальним земельним пу-

10* 
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блично-правовими орґанами. Це, власне, і надає общині цілко-1 
виту подібність до соціял істичної общини і одріжняс її од. 
усіх капіталістичних форм приватної власности. Земельні відносини 
і сама земля в общині трактуються з нублично-нравової точки 
погляду, тоді як вся приватна земельна власність е обектом приватного |1 
права. Це все наближує общину до соц іял істпчного інститут у,Я 
але лише з погляду форми власності!, ні в якім разі не з погляду со-| 
ціяльного і господарського. Форма продукції в общині приватно-1 
індив ідуальна , що стоїть в повній суперечності! до соці-
ялістичної, колективної форми. І хто говорить про соціялістичність 
общини, той повинен різко розмежувати два моменти: форму власності! 
і форму продукції. 

Сільське господарство взагалі, общинне зокрема, цілком одріж-
няеться неорганізованістю продукції від індустрії, де продукція вже о р-
ґан ізована колективно (передумова — поділ праці). ^ 

Для соціялізації індустрії є одна передумова. — скасування при-
ватної власності! на знаряддя продукції і встановлення суспільної, а в 
сільському господарстві дві: скасування власности на землю і скасу-ЯІ 
ваняя — на знаряддя продукції , при чім це останнє припус-'И 
кає вже якусь орґанізацію праці в продукції на принціпі поділу її 
Коли соціялісти-революціонери, на анадьоґії з індустрією, пропонували 
скасувати приватну власність лише на землю, то й думали, що це вже | 
соціялізація, а справді це не так. З цього виникла плутанина. Соціялі-Я 
зація індустрії значить заміну приватної власностп власністю цілого 
суспільства, а не ґруп ного, на знаряддя продукції, а в земельній 
справі соц.-рев. пропонували скасувати власність лише на землю,.! 
а на знаряддя продукції — не пропонували. 

Однобокість цього проекту є очевидна, але до чого тут соціяізація 
землі — не відомо. Цілком зрозуміло, чому соц.-револ. допустили цю 1 
помилку — з признання землі з н а р я д д я м про,дукції в тому економичному І 
смислі, який прикладається до справжніх знаряддів. Анальоґія в цьому 
випадку не то що не допомогла вияснити справу, а збпла з пантелику. и 

Треба ставити питання яено: соціялізації в сільскому господарстві 
підлягають не земля, а відносини до неї, це-б-то знаряддя про-Я 
дукції і праця біля їх. Одначе, які ж знаряддя в сільско-господарській 
продукції ? Невже оті селянські плуги, борони, ціпи, котки на гармані, | 
лопати, сокири і т. п. дрібязок ? Розуміється, так, але соціялісти м и с л я т ь 
соціялізацію не дрібного, а великого виробництва і в індустр і ї . 
Ніхто з їх не говорить про соціялізацію кузень, майстерень і в с я к о г о 
дрібязку, ніхто не говорить про соціялізацію дрібних ремісників, тру-
дових господарств промислових, а говорить лише про великі капіталі- З 
стичні підприємства з великим числом найманих робітників. О ч е в и д н о , 
в індустрії є що соціялізувати, бо там подавляюча більшість продукції 
орґанізована капітал істично на велику скалю. В Росії і В е н ґ р і ї 
соціалізувалась велика і середня капіталістична індустрія, а м а л а н а в і т ь 
з найманою працею (в Росії до 50, в Угорщині до 25 душ н а й м а н и х 
робітників) зовсім не підлягала поки-що соціялізації. Взагалі д р і б н і 
капіталістичні і трудові господарства не піддаються декретовій соц іял і -
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яадії, але чому ж саме російські соціялісти-революціонерп свою опе-
рацію утворення дрібних трудових земельних господарств назвали соці-
алізацією, коли така реформа суперечить самому духові соціялізації? 
Тому що вони, творячи дрібні господарства, цього не розуміли, бо вся 
увага їх була скупчена на скасуванні власности на землю, яка не 
є знаряддям продукції. їхня „соціялізація землі" — це утворення дрібних 
трудових господарств, що суперечить поняттю соціялізації. От через що 
вони підмінили поняття. Але чи можна починати соціялізацію великих 
сільсько-госиодарських маєтків, котрі, яко великі підприємства, 
по анальоґії з індустріальними, могли б бути соціялізовані одним скасу-
ванням приватної і встановленням суспільної власности ? Теоретично 
це можливо: усунути поміщиків, поселити в маєтках певні трудові спілки 
з сільсько-господарських пролетарів, дати їм інвентарі, і хай госнода-
рять, але ця соціялізація в Росії і на Україні могла б зайняти лише не-
велику часть населення. Очевидно, що одна часть була б соціялізована, 
а велика більшість трудового населення жила б на приватно-індивідуаль-
ннх господарствах. При соціялізації власником землі стає все суспіль-
ство, як один госнодарь, як один публично - правовий союз, а допу-
стившії таку „часткову соціялізацію", ми б мали: один вели к и й пу-
блично-иравовий земельний союз і поруч його ще багато дрібних при-
ватних господарів (бо общини не можна зарахувати сюди, яко не 
господарські, а лише власницькі колективи). Очевидно, що це була б 
система багатьох субєктів колективної і індивідуальної „власности", це 
було б не соц іял і зац ія . Отже говорити про соціялізацію великих 
маєтків і не-соціялізацію дрібних господарств — було б абсурдом. 

З політичної точки погляду, це тепер навіть не можливе до пере-
ведення, бо трудова селянська маса мислить земельну реформу, як рі-
шення проблеми рівного права на землю, і домагається розпо-
ділу її. Воно б тепер не примирилось з тим, що в соціялізованпх 
маєтках люде живуть на инакших умовах, ніж на трудових наділах. 
Селянство вимагає чорного переділу, роздрібнення всієї землі на 
трудові господарства. 1, очевидно, так і буде, як хоче селянство, ос-
новна сила Росії й України. 

Чи треба жаліти, що великі маєтки не будуть хоч би частково 
„соціялізовані", це-б-то передані орґанізованіщ спілкам ? Доки в селян-
стві не виникла ідея вигідності! колективної сільсько-господарської про-
дукцїі з силою економичного імперативу, доти жаліти чи не жаліти — 
дарма. Але не треба відмовлятись від цього і вже тепер давати нравні 
основи для такого спільчанства, де є умови для примусового його 
переведення: в справі розпорядження одібраним в маєтках інвентарем 
і в „висококультурних" маєтках. 

Таким чином, вся соціялізація землі справді є рішенням не про-
блеми власности, а проблеми спільної продукції, власне, великої про-
дукції, це-б-то вона мислиться, як обєднання дрібних господарств у 
все більші і більші орґанізаційні одиниці, а зовсім не утворення дрібних 
приватно-трудових господарств шляхом розподілу землі. 

Через те, як російсько-есерівський проект, так і обидва україн-
ські земельні закони є зовсім не соціялізація в справжньому смислі 
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цього слова, а швидче... нац іонал і зац ія землі, це-б-то утворення 
одного справжнього великого власника землі — держави, котрий має за 
свою задачу шляхом певної соціяльної і культурної політики нищити 
дрібну продукцію, орґанізуючи її в великі обєднапня. 

Єдиний власник — „капіталіст" - держава — така концентрація 
власности дає могучу зброю в руки держави, щоб вона виявила такий 
вплив, котрий примусить дрібні господарства орґанізуватись у великі. 

Одначе, проект „соціялізації", або краще — скасування приватної 
власности на землю, є неминучою умовою с о ц і я л і з а ц і ї 
і могучим засобом в боротьбі з капіталізмом. Не дарма 
буржуазія ненавидить його! 

Уявіть собі, що всі нетрудові землі одібрано і передано до громади. 
По даних для України всі безземельні і малоземельні селяне одер-
жуй. пересічно більше споживчої норми і трохи що не трудову. 
Вся резервна армія праці, яка дотепер дарма чекала черги 
під дверима фабрики, яка своєю конкуренцією тримала робітників під 
погрозою зменшення заробітної платні, яка своєю присутністю реґулю- | 
вала цю плату, тепер зникає на роботі біля землі. Цим капіталізм 
иозбавлюється головного двигуна і творця надвартости! Промисловий 
пролетаріат в один день виростає в командуючу силу, що схоче, те й 
зробить капіталістові: страйками примусить його згоджуватись на свої 
умови. „Соціялізація землі" це й був і е основний боєвий засіб 
революції. Соціялісти-революціонерп ним спричиняють страшний 
параліч капіталістичного господарства, наносять йому смертельний удар, 1 
бо резервна армія праці, пролєтаризоване селянство — це і є двигун 
капіталізму. 

Єдиним соціальним засобом творити цей резерв є приватна 
власність на землю, або, власне, монополія на землю. 

Поміщик з одного боку нажпмає, а капіталіст-промпсловець з дру-
гого, увесь час витворюючи цим собі голодний робочий резерв, ко- І 
трнй мусить працювати на поміщика і на фабриканта. Отже, моно- | 
нолія на землю є причиною росту капіталізму і його руйнуючої сили. •! 
Соціялісти-революціонерп своєю соціялізацією, це-б-то скасуванням зе-;| 
мельно-власнпцької монополії, наносять смертельний удар каніталістпч- | 
ній системі. Одібрати нетрудову землю та ще без викупу —- це така 
велетеньська революція в теперішньому капіталістичному суспільстві, після Ч 
котрої воно не встане! Разом з землею конфіскується інвентарь, будівлі, у 
сирові матеріяли то-що, це-б-то одним замахом знищується сільсько- Ц 
господарський капіталізм. 

Безпосередньо цим наноситься кольосальний удар капіталістичному 
кредитові, бо борги на землю анулюються. Гипотека гине і бе по 
фінансовому капіталу, це-б-то вносить кольосальне опустошення по всьому 
капіталістичному фронтові. Скасування приватної власности на землю є 
передумовою двох річей: розбиття капіталізму і одкриття дверей для 
соціялізації. Загалом — це соціяльна революція. 

Соціялісти-революціонерп доводили, що їхнн „соціялізація землі' 
цілком надається до переведення в рямцях капіталістичного устрою. 
Теоретично це ніби так, але соціальні наслідки скасуваннн трудового 



резерву так великі, що вони означають параліч капіталізму і початок 
соціяльної революції, це-б-то „соціялізація землі" може статись лише в 
новому суспільстві. Капіталізм це розуміє, і тому він ніколи не пого-
диться на це добровільно; у нього монополію на землю можна вирвати 
тільки революцією. Через те „соціалізація землі" є страшним 
боєвпм засобом проти капіталізму і необхідною передумовою 
соціяльної і соціалістичної революції. Дарма марксисти називали її 
„контр-революцією"; тут, очевидно, просто люде не розуміють подвійної 
цриродп цієї „соціялізації": відносно капіталізму вона є посліднім 
словом революції, бо руйнує його, а відносно проблеми соціялізації 
вона є суперечністю, бо опирається на переділ, на дрібне, це-б-то не 
соціялістичне по своїй природі господарство. 

Вона стоїть на грані двох періодів: означає кінець капіталізму 
і початок соціялізації. Вона е необхідною передумовою її. Таке значіння 
лають і обидва земельні українські закони: вони є передумовою соці-
ялізації народнього господарства української республіки. Дарма їх на-
зивати „соціалізацією": закон Центральної Ради має принаймні рудімент 
від московського проекту —- урівнювання шляхом конфіскації діферен-
ціяльної рентп, а закон Директорії очищений від всіх чужих ідео-
льоґичшіх впливів і представляє собою концепцію, основану на україн-
ських даних. 

Вони визволяють український народ від ярма капіталу і одкрпвають 
величезні перспективи для орґанізації соціялізації, що явиться еволю-
ційно в наслідок багатьох діяльних чинників нашого жпття. 

На Україні розлягається море трудових господарств од 5 до 15 
десятин, які забирають всю працю трудового населення, „резерву праці" 
нема і ще доспть довго не буде, отже „розцвіт капіталізму" тепер за-
лишається, як солодкий спомин для комівояжерів і визискувачів, а для 
народу наступає доба незвичайного підйому творчих, продукційних сил. 
Надвартість, яку грабували визискувачі, залишається тим, хто працює. 
Це збільшить' їхні засобп і одкриє великий простір для розвитку. Дарма 
буржуазія кричить, що продукційність впаде! Надвартість зали-
шиться працюючим, а тому дохід на одиницю праці буде більший, че-
рез те і продукційність праці буде в и щ а. Можливо, що абсолютна сума 
урожаю 1,1 міліярд нудів впаде до 1,0 міліярду, це-б-то понизиться 
абсолютно, але дохід на одиницю праці буде більший (бо надвартість 
не заграбує ніхто), отже релятивно кожний трудящий дістане на оди-
ницю своєї праці більше. Це для добра конкретних живих трудових 
одиниць має кольосальне значіння! Для визискувачів буде дуже зле, 
„продукційність" їхнього грабіжництва впаде до нуля! і тільки в цьому 
смислі треба розуміти їхні скарги на понпження продукційностп і їхньої 
праці. Але це нас не обходить. 

Нас тепер цікавлять фактори соціалізації. 

6. Фактори соціялізації. 
Необхідною передумовою соціялізації ми вважаємо скасування при-

ватної монополії на землю, чого можливо досягти лише шляхом соціяль-
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ної революції. Нове розпреділення Землі відповідно волі трудового на-
селення (бо воно е двигачем революції) веде до знищення пролетарського 
трудового резерву, це-б-то головної соціяльної зброї в руках капіта-
лістів, котрою вони реґулюють заробітну плату і встановляють мож-
ливо вищий для себе прибуток з надвартости і можливо більший про-
цент її. Коли трудовий резерв розходиться по своїх земельних нових 
наділах, коли він цим знаходить форму приложення праці, тоді промис-
ловий пролетаріят має собі розвязані руки, щоб боротись рішучо за 
одвоювання можливо більшої частини вартості! на свою користь. Страйк и 
справді стають тепер могучим знаряддям, бо через усунення трудового 
резерву пролетаріат дістає більшу змог}7 виявити основне своє право —4 
монопольне и р а в о на свою робочу силу. Він може реалізу-
вати своє право власника на трудову енерґію і залишити знаряддя 
продукції (чужу власність) стояти мертво і не приносити надвартости 
своєму власникові-капіталістові. „Капітал" на час страйків губить свою 
властивість і стає просто знаряддям продукції. Чим довше тягнеться 
страйк, тим довше знаряддя продукції залишаються сами собою і не 
обертаються в капітал. Страйк — це припинення капіталістичних 
відносин: надвартість не виробляється, і всі инші льоґичні катеґорії ка-
піталізму в сфері продукції вмирають („прибуток", „рента"). По інерції 
може ще тягтись нереросиреділення раніш здобутої надвартості! по-між 
ріжними приватними здобичниками (купцями, банками, биржйми то-що),' 
але продукція замирає, і спиняється джерело видобування надвартости. 
Коли цей період льоґнчно продовжити в часі, то се веде капіта-
лізм ДО смерті!. 

Капіталіст не має трудового резерву, і це його садовить на міль. 
Тоді пролетаріят .справді розвиває рушійно-динамичну силу, відповідну 
його фізичній масі, це-б-то доводить свою соціяльну силу до того 
рівня, де вона перемогає соціальну силу капіталістів. Отже, головною 
передумовою для розвязання рук пролєтаріятові в боротьбі є знищення тру-
дового резерву, а це можливо лише з скасуванням приватної власности 
на землю і розміщення по ній цього резерву, це-б-то „соціялізація 
землі", кажучи в старих термінах революційного соціялізму. 

Вивласнення землі, безумовно, параліжує капіталістичний процес, 
руйнує капітал, але цього ще мало для дальшої творчости: треба иа-
раліжувати ще політичну його силу і розбити його апарат соціяльно-
нолітичного панування, отже, революцій мусить обовазково передати 
владу в руки трудових мас. Тоді дезорґанізацін капіталу піде добре. 
Дла нанесення смертельного удару капіталові треба с о ц і я л ь н о - п о-
літичної революції, щоб влада і вся земля зразу опинилась в руках 
трудового люду. Тут настає момент знищення трудового резерву, і ка-
пітал нозбавлюється своєї соціяльно-рушійної сили, він стає обеззброєний 
перед силою пролетаріату. Власник трудової енерґії просто не хоче 
прикладати її до німих знаряддів, і воші стоять мертво. Капіталізм, яі| 
система невннх відносин, фактично перестав істнувати: відносини праці 
спиняються, відносини власности також, відносини клясів — також. 

Пролетаріят мусить усвідомлювати цю залізну льоґику революції 
і, взявши владу, скасувати і формально приватну власність на знаряддя, 
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а цим самим падають відносини клясів, як суспільна система, залишається 
проста фізична боротьба з капіталістами, котрі що-хвилини хотітимуть 
відновити суспільно-господарські відносини клясів. 

Так ми підійшли до самого нутра соціяльної революції, боєвпм 
засобом котрої є знищення трудового резерву. Цеп плян соц,-
револ. невлучно, неправильно назвали соціалізацією землі, хоч його, по 
правді, треба назвати скасуванням земельної монополії ка-
піталістів, щоб не плутати терміну „соціялізація", який но справед-
ливості! означає щось зовсім протилежне передільному користуванню 
землею. Розпочати соціальну революцію і то при помочі селянства 
під гаслом соціялізації землі, щоб знищити трудовий резерв капіталу — 
така схема історичної боротьби соціялістів-революціонерів проти капі-
талістичної системи во імя одкритта шляху до соціалізму. 

Соціялізм не єсть статичний момент трудового устрою, а довгий 
динамнчнин процес, в якому безчисленно багато окремих статичних мо-
ментів. Соціальний зміст їх — соціялізація, це-б-то незакінченпй со-
ціялізм, а один із ступнів до його. Процес соціялізації довгий, кож-
ний статичний момент її є закінченням пережитого і вихідним пунктом 
для будучого. Соціялізація — це еволюція організаційних 
форм колективістичного устрою, форм господарських 
і політичного їх виразу. 

Вихідним моментом для соціялізації життя є соціяльна революція, 
скасування приватно-власннцької монополії на землю. 

Але очевидно, що соціялізація може відубуватися не в головах 
теоретиків, а в реальному житті, тому всякі фактори його будуть спри-
яти або ні. І нам треба усвідомити принаймні головні фактори суспіль-
ної еволюції в нових обставинах, коли капіталізмові нанесейо рішучий 
удар —• одібрано трудовий резерв. На Україні це вже сталось, нетрудова 
земля в руках народу, капіталізм корчиться в страшних конвульсіях, зди-
хає, як розчавлений лютий гад, але намагається перемогти смерть, що 
вже схилилась над ним. 

* * 
* 

Першим фактором соціялізації є велике виробництв о. 
Яскравий образ його виявлення —- сучасна велика індустрія. Вса 

технична творчість людини виявилась в цьому яскравому світі чудес. 
Примітивні інструменти, акі людина прикладає до живої природи — 
ніщо в порівнанні до тих чудових архитворів, акі вона прикладає до 
обробки матеріалів, сирових продуктів. Інструменти розрослиса в ма-
шину, в певне обєднання інструментів. Движуча сила машин з рук 
людей перейшла на природні живі сили, що двигають машини. Людина 
має в собі лише одну велику силу — свідомість, аку прикладає 
До сил і матерії природи. Обєднавши інструменти в машину, люде 
мусіли також обеднатись для праці біля машин. Велике виробництво 
е скупченням інструментів (машини), скупченням сировини і скупченням 
робочої енергії людей, що виконують ріжні функції одного господар-
сько-робочого процесу; люде поділили працю між собою, як і скупчені 
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інструменти в машині також виконують ріжні функції одного робочого 
процесу. Велике виробництво в кілька разів (десятків, сотень, тисяч!) 
збільшує продукційність людськоі праці і робить часто те, що л ю д п н а 
не може зробити. В цьому великий культурний зміст і розум великого 
виробництва, що йде під гаслом великого принціпу економії сил, часу, 
простороні. Велике виробництво е вінцем соціяльної творчости лю-
дей, результати його нагородою людям за цю творчість, за с о па-
яльні с т ь. 

Лихо в тім, що ці вінки кладуть собі на голову не всі учасники 
трудового процесу, а власники знарядь продукції, котрі часто ніякої 
участи в ній не беруть, одержують нагороду цілком незаслужено; од-
бираючи ці нагороди, засуджують трудящих на голод, деґенерацію, 
злидні, гибіль; одбирають у творців цінностей всяку можливість ко-
ристатися наслідками своєї праці і творчости. 

Соціялістична наука зідрала пишні декорації з наразита-мононо-
ліста і простягла руку, щоб зірвати з їх ті вінці. Соціялізм усуває 
приватних власників від знаряддів продукції, знищує поняття хазяїна 
і наймита, ставлючи натомість трудового господаря. Орґанізацію 
гуртової праці вважає за необхідність підтримати, продовжувати і роз-
вивати. Велике виробництво — це е льозунґ поступу і культури, со-
ціялізм мислимий лише при великому виробництві, в якому люде обсд-
нані, відносини їх соціялізовані. В такому смислі Маркс розумів соція-
лізацію індустрії, і це є справді та соціялізація, до якої стремляться 
всі свідомі соціялісти. 

Коли революція приходить, вона мусить усунути приватних 
власників і суспільну власність—-знаряддя продукції — передати 
єдиному власникові - суспільству. Практично —• орґанові нубличної 
влади суспільства. 

Таким чином, ми мислимо ідеально до кінця повну концен-
трацію власности: власник один в формі всього суверенного к о л е к т и в а . 
Значно тяжче стоїть справа з дрібнішими, особливо — з трудовими пред-
ставниками дрібних самостійних підприємств. Дрібне виробництво —| 
економично невигідна, з погляду суспільного господарства просто шкід-
лива, бо непродуктивна форма продукції. Як бутп з соціалізацією т у т ? 
Держава мусить, очевидно, включити і ці трудові підприємства в систему 
свого господарства, відкупивши ..знаряддя продукції", бо вони в т р у д о -
вому господарстві єсть не суспільною вартістю, а результатом трудо-
вого надбання, отже — еквівалентом зужитої праці, вони не к а н і т № 
а форма приложення праці. Держава відкуповує сирові матеріяли і ін-
струменти, дає їх потім трудовикові для приложення праці, власником 
продуктів також с один госнодарь-суспільство і його публичнпй орґай 
— держава. Очевидно, щоб льоґично перевести в життя цей принці̂  
суспільство повинно бутп власником всієї сировини, а с и р о в и н а 
одержується з природи, отже право господарської власности на природу 
в її цілому належиться суспільству. Дрібні* (нромислово-трудові) ПІД 
приємства повільно включаються в одну систему суспільного нроміюлово" 
(обробляючого) господарства. Суспільство, представлене державою, етав 
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одним власником, керманичем господарського процесу. Таким чином, 
в перший момент соціялізація індустрії представляється, з погляду форми 
власностп, націоналізацією. 

Велике виробництво є лринціпом індустріальної (технпчно-госпо-
дарської) економії, це цілком совпадає з інтересами і суспільної економії. 
Дрібне виробництво не має смислу, з суспільної точки погляду, але воно 
має смисл, з приватно-господарської точки погляду, бо дає підставу 
істнування для його конкретних, живих учасників. Коли суспільство 
знайде засіб забезпечити трудових господарів дрібного господарства, 
то для їх вигідно буде стати частиною великого господарства. Розумі-
ється, це не значить, що вони стануть робітниками в чужому господар-
стві : вони і даті будуть трудитися в своєму господарстві, котре на-
зивається суспільним — це є лише форма певного забезпечення праці 
і увільнення її од визиску. Суспільне господарство — це моє господар-
ство, так скаже учасник його, і буде виконувати лише одну якусь 
фулкційну чи окрему працю. Так що система суспільного господарства 
є доведеною до досконалосте системою поділу праці (техшічного). 
Цього вимагає економія сили, часу і простороні во імя певного добра 
кожної людини. Отже, велике виробництво є найпершим фактором, дви-
гачем соціялізації, але навіть більше — воно є поняттям її. 

Коли ми усунемо приватних власників з обробляючого господарства 
(великих і малих), сконцентруємо право власносте на знаряддя про-
дукції і сировину в руках вищого суспільного орґану — держави, то, оче-
видно, ми зробимо націоналізацію, котра заключає в собі поняття 
одного власника . -державу і всіх робітників, як його контраґентів, що при-
носять працю і на певних умовах прикладають її до знаряддів продукції. 
Така форма суспільних відносин мусить залишитись аж до того часу, 
поки все господарство не буде соціялізоване. 

А довго ще не буде соціялізоване сільське, добуваюче госпо-
дарство (хліборобство, скотарство, птахівництво, бджільництво, рибальство, 
охотництво, садівництво, виноградництво то-що). 

Тут великого виробництва майже нема. Воно трохи виявляється 
в де-яких галузях, але не має справді того майже орґаничного скупчення 
інструментів, сировини і людей, як в індустрії, представляє механичне 
скупчення в простороні, а не в робочому процесі. Помиляються марксисти 
і наші де-які товариші, котрі думають, що форма великої земельної 
власности заключає в собі поняття великого виробництва, як то є до 
певної міри правильно для іцдустрії. Маґнат має, наприклад, власність 
в 70.000 десятин, яка розкидана по 10 ґуберніях і 40 повітах. Кожний 
окремий шматок називається маєтком і представляє лише адміністративну 
одиницю, єдність якої символізується лише одним управителем, а з госпо-
дарського погляду маєток поділяється на кілька самостійних галу-
31Р, що мають свій окремий бюджет і балянс: польове, лісове, рибаль-
ське і т. д., а кожне з їх також ноділяєтся на самостійні господарські 
одиниці: польове — на хліборобство і промисловість (винокурство, цу-
кроварство, млинарство і т. я.), лісове — на лісоводство і промисловість 
лісопильне, сірничне, папіряне, паркетне, суха перегонка і т. п. діло), 
хліборобство поділяється на економії, ферми, хутори, котрі мають окремий 



сівооборот, окрему адміністративно-госнодарську орґанізацію з своїм 
самостійним буджетом і балансом. Дознано, що з одного господар-
сько - адміністративного центру можна проводити раціональне і вигідне 
господарство лише при певній одлеглости від центру до периферії 
участку не білше 1 кт. Коли ця одлеглість за-велика, господарь ділить 
площу на окремі господарські одиниці. Ці всі поділи мають еконо-
ми чний, а не технично-госиодарський характер. Ділити землю можна 
дуже сильно, але ділити фабрику не можна. Техннчні умови вироб-
ництва цілком ріжні на землі і на фабриці. 

Отже, що значить власність в 70.000 десятин? Велике вироб-
ництво ? Ні в якому разі. Великість власности в індустрії перевалено 
значить і великість продукції, а в сільському господарстві велика 
власність е лише власність, а не велика продукція в смислі господар-
ського процесу. Тут велика власність, але малий поділ праці: переважно 
просте співробітництво, а не поділ праці. 

Через те, коли марксисти стежать за мобілізацією землі і тішаться, 
як що помітять зріст числа більших власників і зменшення числа менших, 
то радіють з концентрації капіталу, думаючи, що це тут твориться 
велике виробництво — вони дуже помиляються: це значпть, що земля 
монополізується в меншому числі рук, збільшується число викинутих від 
землі людей і збільшується трудовий резерв праці, це-б-то 
збільшується нагніт на біржі праці і загрожується становище пролє-
таріяту, збільшуються його страждання. Марксисти і з цьому знаходять 
втіху, бо збільшується, мовляв, армія незадоволених, ростуть страждання 
пролєтаріяту, росте гнів його, загострюються клясові суперечності! 
і ближче до революції. А разом з тим революція прийде в результаті 
зросту продукційних сил, обєктнвного розвитку капіталізму. Соціялізм 
може бути введений, коли орґанізація продукції дозріє до того. Це 
крутійське доктрпнерство не хотіло передбачати того, що нролєтарізація 
може розвиватися ш в и д ч и м темпом, ніж розвиток продукційних сил 
і орґанізація капіталістичного господарства. Який тоді вихід для про-
лєтаріяту ? Очевидно — революція або . . . еміґрація. Так воно сталось 
і тепер: пролетаріят повстав, взяв владу в свої руки, але шановні 
марксистські пророки кричать: геть! хай буржуазія орудує, бо обєктпвно 
соціялізація ще не назріла. 

Я вказую тут на це тому, що марксисти так зкалічили поняття 
суспільної еволюції, що тепер збнвають з толку трудовий люд, котрий 
свідомо зруйнував капіталізм і хоче будувать якийсь більш справедливий 
устрій, але панове пророки кажуть йому, щоб він здав позиції бур-
жуазії, бо . . . і т. д. ІИ-

Особливо в сільсько-господарській справі! Марксисти хотіли ? 
бачити тут анальоґію до розвитку індустрії. Вони хотіли тут знайти 
концентрацію капіталу, маючи на увазі тут велике виробництво. Правда, 
е дуже великі маєтки, пани мають великі капіталі (грошеві і предметні̂  
але великого виробництва, що є передумовою соціялізації 
в індустрії, тут нема! 

Мобілізація землі не дала марксистам і формальної втіхи: н а в і т ь 
земельна власність не концентрується, не кажучи вже про 
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виробництво. Закон мобілізації землі, як він виявився в Росії, на 
Україні, Німеччині, Чехії, взагалі в Европі і Америці, можна коротко 
висловити так: розвиток трудового господарства спри-
чинюється до зменшення площі к а п і т а л і с т и ч н о г о госпо-
дарств а, Трудове господарство постійно, непохитно захоплює нетрудові 
землі Фонд трудової землі постійно більшає на кошт нетрудової. Для 
марксистів це сумний факт, бо задержується пролєтарізація і організується 
дрібний буржуа — селянин. Очевидно, що ця тенденція в руху землї 
до „відкапіталізації" (Віє Еігікаріїаіізаіїоп (Іея Вогїепв) стоїть в повній 
сунеречности до марксистських проґнозів і вказує, що анальоґії між 
індустріяльно-машиновим і сільським господарством є небезпечні. 

В усякому разі закон „відкапіталізації землі" установлений, і він 
значить — роздрібнення власности, а не продукції, бо про-
дукція і не була великою. Це з'явище вказує на побіду трудового прин-
ціпу над монополією поміщицько-капіталістичної власности, показує, що 
трудові масті ведуть величезну боротьбу за істнування і що велика 
власність не має в собі економичної сили, щоб протистояти економич-
ному натискові трудового господаря. Справді так і є, бо метод оцінки 
землі в трудовому господарстві дає змогу платити більші ціни за землю, 
ніж в капіталістичному, а з другого боку — соціяльна природа капіталі-
стичного сільського господарства вимагає продавати землю, щоб досягти 
звичайного проценту на капітал шляхом реалізації приросту цін на 
землю. Статистика показує, що в Росії і на Україні вся заложена 
в Дворянськім Банку земля переміняє своїх господарів протягом 16,7 років, 
а купецька • ще швидче. Земля ж, яка попала в трудове господарство, 
там і заникае, не вертаючись в капіталістичне господарство. 

Безсумнівний факт: трудове господарство захоплює ширші площі, 
значить — продукція дрібніє? Дрібніє власність, а це в сільському 
господарстві не те саме, що продукція. Бо для західної Европи доведено, 
що продукційність праці в дрібному господарстві при певних 
економнчних умовах більша, як у великому. 

Не .інше економнчна еволюція, а й політичні причини вимагають 
У нас ліквідації капіталістичних господарств та заведення одноманітної 
маси споживче-трудових. 

До цього привели і законодатні норми в земельній реформі. 
Таким чином, ми маємо факт концентрації індустрії, обєднання її в формі 
Державної власности, що веде до ще більшої концентрації продукції, 
з одного боку, і концентрацію земельної власности в дер-
ж а в і і роздрібнення сільсько господарської продукції, це-б-то ліквідацію 
иалорозвптих форм великої продукції, котрі були в капіталістичному 
сільському господарстві — з другого. 

Як примирити ці процеси ? Який вплив буде робити фактор 
великого виробництва на сільське господарство? 

Цей вплив робитиме концентрована індустрія — держава, що 
°УДЄ всіма засобами підтримувати і розвивати колєктивистпчні відносини 
й с-госп. продукції шляхом розумної соціяльної і культурної 
політики, яку треба визнати за самостійний фактор соціялізації. 
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Наше законодавство намітило вже дві форми — зародки соціялі-, 
зації: спілкове господарство в висококультурних господарствах і спілкове/ 
розпорядження інвентарем. Коли держава орі'анізує меліоративний і госио- ! 
дарський кредит для трудових господарств, а також візьме на себе] 
постачання для села потрібних предметів (штучне угноєння, насіння,] 
знаряддя і ріжні предмети споживання — тютюн, сірники, папір,: 
текстильні, культурно-просвітні і инші предмети і матеріяли), а з дру-
гого боку стане посередником по збуту виробів сільського-господарства, 
то цим закладеться міцна основа громадського господарства. ГроЯ 
мада буде не лише адміністративним, а іі л у б л и ч н о - г о с п о д а р-
ським орґаном, котрий давитиме на всі сторони індивідуалізму ! 
одчаю і перетворятиме його в соціяльну солідарність. Індивідуалізм 
приватного господарства тепер е формою виразу для почуття покинуИ 
тости, незабезпеченостн, ізольованости, а коли заведеться громадське | 
господарство, ТО ВОНО ЗМЯКШПТЬ ЦІ почуття покинутости, одчай ІНДИ-
відуалізму трансформується в надію солідарності!, визволяючи І 
індив ідуальність члена іромади від багатьох турбот, переносячи ; 
турботи з одиниці на громаду. Тут і заникатиме індивідуалізм (напрям 1 
індивідуальної „політики" одиниць) і розцвітатиме індивідуальність 
людини. 

Соціяльно-економична політика „єдиного капіталіста" — держави 
і культурна допомога будуть могучнми двигачами соціялізації' в с-госп. 
продукції. Докладніще про це не маю змоги тут говорити, позаяк це 
відноситься до проґрами конкретної політики. 

Однак треба тут же підкреслити, що вся соціяльна політика дер- . 
жави трудового люду повинна бути направлена на одну мету — утво-
рення високонродукційного господарства, основаного на природних даних 
його. Напр., Україна мусить бути аґрарно-соціялістичною республпкою. 
Це, здається, очевидне для всіх. Характер нашого господарства, завдяки 
чорноземові, опреділяється, як аґрарний. Чорнозем є найбільшим при-
родним багацтвом, яке найбільш доцільно утілізувати для хліборобства 
і с-госн. промислу. Отже, всі зусилля, увага, знання, засоби повинно 
скупчити біля сільського господарства і знати, що ми творимо аґрарно-
соціялістичну державу. Через те соціяльна політика мусить бути над-
звичайно доброзичливою для основного робітника в цій галузі господар-
ства — трудового селянина. Цей селянин мусить стоятн в центрі 
життя і опреділяти свою соціяльно-історичну долю. Насильство над 
селянином, хоч би і для самих найідеальніщих, цітей викличе реакцію $ 
і протилежні намірам і сподіванкам результати. 

Природа опреділяє характер господарства, господарство опреділяе 
характер відносин учасників ного, відносини — пспхольоґію їх. З цією 
психольоґією треба числитися з тим, щоб найменш болючими засобами 
наполягати на неї і навертати в бажаний бік. 

Варт замітити тут же, що природа України, особливо степові її 
простори, являється серйозним фактором, що утворює сконцентровані на-
селені пункти. Маловіддя і безвідая степів тримають людей біля річок, 
озер, джерел, криниць, а головно •— біля річок. Розселятись на 
хутори по стенах не дозволяє характер їх. Тому вся ота с т о л и п і н с ь к а 



буржуазна хутороманія не має ґрунту на наших степах. Бея 
буржуазна Еврона настирливо говорить про хутори, кабінетні схоластики 
і в нас підхоплюють ці погляди, тим більше, що хутір справді „в ідеалі" 
с найліпшою формою розселення по землі, бо він стоїть в центрі госпо-
дарського участку, це-б-то найкраще перемагає просторінь. Степові 
нросторп наші найкраще переможуть машини (оранка, сіянка, жнива, гре-
бовнця, возовиця, молотьба то-що). Тут рельєф степів є незвичайно 
сприятливим фактором для машпнової праці, великого виробництва, Наші 
села мусять триматися біля води і тому иноді дуже далеко від ріллі. 
Перемогти просторінь тут можливо лише машннамп для їзди і праці. Ма-
шинове господарство вимагає орґанізації у великому масштабі, і наші 
села змушені будуть прийти до цього і потроху соціалізувати про-
дукцію. Розуміється, в Швейцарії, де бугровато-горяна місцевість, або 
в Польщі, Московщині, Білорусі, де багато води і можливе рідше роз-
селення, там люде під впливом рельєфа землі і водп не так швидко 
дійдуть до машинової крупної орґанізації, як ми. Наші стеНп є природ-
ним фактором соціялізації. 

Але найбільшим з природних факторів соціялізації буде збільшення 
густоти населення. Приблизно через 40 років наше населення по,двоїться. 
Коли продукційність сільського господарства не збільшиться за цей 
час, то мн вже не то що не матимемо змоги вивозити збіжжа, але. його 
не вистачатиме на споживчі потреби України. Розуміється, за 40 років 
продукційність землі підніметься, бо збільшиться сума праці біля землі. 

Інтенсифікація господарства буде основним принціпом господар-
ської політики, а інтенсифікація залежить від багатьох чинників, в першу 
чергу — економичних. Техника буде постепенно поліпшуватися до рівня 
економпчної доцільносте. Орґанізація праці значить поділ її. Во імя 
інтенсифікації буде орґанізуватися колективна праця, це-б-то проблему 
соціялізації треба розглядати, як проблему інтенсифікаці ї 
господарства. Приріст населення буде двигачем інтенсифікації госпо-
дарства, яка на певній орґанізаційній висоті буде вимагати колектив-
ної продукції, це-б-то соціялізації, і коефіцієнт густоти населення буде 
показником степені потрібноетп соціялізації. 

Розуміється, густота населення гратиме ролю чинника соціялізації 
при одній умові: коли влада в державі належиться трудовим масам, коли 
капіталізм не зможе зробити того, що є любимим засобом його політики: 
висилки населення або еміґрації. Де капіталізм держиться при великій 
густоті населення, там клапаном для зменшення соціяльної енерґії 
трудових мас служить еміґрація і кольоніяльна політика капіталізму. 
Але що густота населення буде основним чинником світової соція-
лізаці ї — це безперечно! 

Економнчні потреби примусять голодних стати перед палацами 
паразитів і зруйнувати їх. В Европі цей конфлікт вже стоїть на черзі 
Дня. буржуазія змушувала „зайвих" еміґрувати. Ми знаємо, що Аме-
рика, Австралія, Азія, Африка що-року приймають десятки міліонів 
•їюдей. Европейське населення, особливо ті держави, що мають кольонії, 
живе у великій" мірі на кошт кольоній. Уявіть, що кольонії в один 
День одпадуть, то Анґлія в той же день засуджується на смерть. За нею 
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йдуть Німеччина, Бельгія, Франція. Голяцдія н инші держави. Цього 
поки іцо нема, бо Европа визискує аґрарні кодьоніяльні народи, грабуючи , 
їх працю, природні багацтва, жпвлючи свій пролетаріят роботою і все] 
населення — продуктами. Емії'рація робить своє діло, але вона мусити 
в десятки разів збільшитись, коли кольонії не дадуть сировини і ироиі 
дуктів. Розуміється, що голодні маси підуть штурмом на своїх паразитів! 
і капіталізм упаде. 

Буржуазна Европа стоїть над прірвою і це при 41 душі (переи 
січно) на 1 к т \ Азія має 20 душ на 1 кт*, Африка 5, Америка 4І 
Австралія і Полінезія 0'7 душ. 

Коли населення досягне густоти приблизно 20 душ на 1 кт'1, а 
для цього треба приросту ще 1,2 міліярда, що станеться нандалі за] 
50 років, то вже хоч клапани одкриватимуться, але населення не зможе 
з такою швидкістю підшукати вільного місця на світі, як тепер, і звер-: 
татиме свою енергію проти ближчих чинників гніту, а не шукати ближ-
чого виходу, як тепер, на еміґрації. Можна думати, що не скрізь по 
світі можна рівно розселюватись (Сахара, Гобі і пнші пустині залишать-І 
ся й на далі порожніми аж до моменту якоїсь чудодійної меліорації їх), 
а тому прп пересічній густоті в 20 душ инші місцевості! будуть насе-| 
лені іустіще, може 40—50 і більше душ на 1 к т 2 (Японія вже тепер 
має 150 душ, Індія 85 душ), і тут будуть підійматися пожежі револю-
ції раніще, ніж приросте на світі ще 1,2 міліярда душ. Прп цих умо-
вах, що мають силу обєктивного залізного закону природи, енергія труї 
дових мас повернеться проти паразитів, штурм буде величний, і капіта-
лізм упаде з великим грюком. 

Приріст населення — біольоґичний чинник, змякшити який стері-
лізаціею або двохдітною системою не можна. Він тиснутиме людність 
і вимагатиме від неї напруження всіх сил. інтенсифікації господарства,', 
організованої економно праці, а значить і соціял ізаці ї . 

Для ізольованого господарства дрібних господарів нема буду чини Й 
Хуторці, ідилії приватної власности на своїй земельці — це минув-! 
шина, роскіш малонаселеностп, що дозволяє вільну займанщпну. Але як 
розвивалась община і врізувала вільну займанщпну в інтересі громад-" 
ського співжиття і рівного права на природу, так прийде і колективі-
зація праці на землі, бо коли люде знатимуть, що громадським засобові 
вонп здобудуть 100 пудів з десятини, а індивідуальним ..на своїй землі'" 
лише 50 пудів, то безхлібне право власності! вони з радістю в і д д а д у т ь 
во імя громадського хліба. 

Треба вказати, що як міжнародній капітал переступав межі держав 
і в хліборобських країнах нпщив общину, заводив приватну власність, 
нереііначував звичаї, закони, відносини — так і міжнародній соціялі '.и 
буде прим у ш у в а т и народ за народом, державу за державою, пере-
ходити на нові позиції і замовкати всі гимни та оди приватній влас-
ности і індивідуальному господарству. Можна напевно сказати, що коли 
більшість населення Европи стане під прапор революції, то м е н ш і с т ь 
вже не збереже свого нейтралітету чи буржуазної самобутності!. Р е в о -
люційний трудовий люд одних країн ніде на поміч трудовому людов і 
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других і, не вважаючи на крик марксистів, що їхні краї ще не дозріли 
до соціалістичної революції, все-таки роздавить буржуазію і силою 
творчого впливу допоможе родженню нового устрою. Революційна Европа 
зможе вже заявити вплив на Америку, Азію і т. д. 

Міжнародній момент буде впливати на внутрішні відносини в тру-
дових республіках хоч би вже тим, що трудова республіка буде в то-
варообміні з буржуазними і ціни світового ринку будуть критерієм еко-
номичної доцільності!, прим., иапіої аґрикультурної техники. Коли екстен-
сивне капіталістичне сільське господарство Америки давитиме ціни на 
хліб вниз, то Україна мусітиме інтенсифікувати своє господарство, 
це-б-то збільшити продукційність праці соціалізацією Продукції. 

Я вказую на головніщі чинники соціалізації життя, але е ще де-
які, в розглнд котрих тенер входити не будемо. 

Тенер нас цікавить головне питання: 
Як же йтиме процес соціялізації у нас, на Україні, коли необхідну 

передумову ^ скасування приватно-власної монополії на землю — буде 
переведено в дійсність ? Розуміння процесу соціялізації для нас є наїі-
важніщим пунктом нашої проґрами, діяльності! і боротьби, тому мусимо 
спинитись на йому негайно. 

7. Процес соціялізації. 
Ми вже вияснили загальне поняття соціялізації, вказали на невід-

повідність цьому поняттю тих розумувань, що положені в основу „соція-
лізації землі" російських соціялістів-революціонерів, а також на дійсний 
зміст українських законодатних концепцій земельної реформи, познайо-
мились в загальних рисах з передумовами і чинниками соціялізації: 
нам тепер лишилось представити иарис процесу соціялізації і основних 
його форм, очевидно, маючи на увазі наші, українські, обставини: при-
роду, характер господарства, культурно-исихольоґіічні і історичні дані. 

Перш над усе нам представляється схема громадської структури 
в часі революції', коли влада в руках трудового люду, так. Велика 
індустрія централізована, це-б-то промисловий капітал концентровано 
до його льоґично-мислимого единства. Тепер став „один капіталіст" — 
народ в особі його державної влади. Працюючий в індустрії люд сфор-
мував всі орґанп господарсько-техничного і адміністративного керовництва. 
Провід в руках верховного орґану. Як господарська орґанізація, про-
мисловість представляє одно господарство, ведене по одному плянові 
єдиною волею верховного власника — народу. 

Як буде одержувати трудовий люд „повний продукт праці" в під-
приємствах '? В формі заробітної плати грошима чи натурою ? Так, на 
перших норах в формі заробітної плати грошима чи натурою. Гроші 
в цьому випадку гратимуть ролю трудової квитанції, яку видає орґан 
господарської управи робітникові на доказ його права одержати все по-
трібне з державного маґазпну. Очевидно, щоб видати з маґазину спо-
живчі предмети і продукти, держава повинна встановити свою монополію 
на розпорядження виробами всіх господарств. Отже, що виробляє ін-
дустрія, то є продуктами держави. Щоб одержати їх, кожний повинен 
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представити трудову квитанцію (для короткого виразу — трудоквит!) 
або продукти своєї праці. їїриватно-трудовиіі селянин, що працює біля 
землі, очевидно, повинен представляти продукти свого господарства дер-
жаві. Таким чином, держава на себе переймає функцію посередника 
між націоналізованою індустрією і приватним сіль 
с ь к и м господарством. Ми уявляємо взаїмовідноспнп держав 
і приватно трудового селянина, як посередництво в обміні продуктами. 
Чи тут буде власне обмін? Так, обмін, бо в цій стадії суспільство 
представлятиме союз кількох колективізованих спілок з приватно-індиві-
дуальнимп господарями. Сільську громаду не можна братп, як трудову 
спілку, бо вона е ще лише нублично-правним інститутом землепорядку-
вання, кооперативно-іявентарною спілкою і лише, як рідкий виїмок -
трудовою спілкою. 

Очевидно, держава не може мати діла з кожним окремим селянином 
в справі обміну продуктів, а тому вона притягне громаду (її орґан) і 
вважатиме його за свого контрагента. Громада представлятиме зібрані 
від членів продукти і діставатиме від державних орґанів продукти дер-
жавного господарства або зовнішньої торговлі. Таким чином, но суті 
тут мн бачимо подібні відносини, як між селянином і капіталістом-купцем, 
лише форма инша: нові відносини відбуваються в порядку публпчно-
нравовому між органами публпчного права — державою і іромадою. 
Цим новий порядок різко відріжняється від буржуазної свободи прпват-
но-правових „сдєлок", в основі котрих лежить нахабний обман з боку 
капіталу, як дужчого противника. 

Буржуазія скаже: щоб вести такий обмін, треба багато урядовців 
і громаді і державі. Це буде, мовляв, дорого коштувати. Буржуазія, 
розуміється, певна, що вона для народу дешевше коштує! Але справді 
це, розуміється,, нахабна брехня, яку ми чули всі 1917 року, коли вве-
дено було продовольчі управи. Коли держава перебере на себе функ-
цію обміну, то це значить, що прпватно-торговпй апарат касу-
ється. Посередник спекулянт, биржевик, комівояжер і т. д. усовуєть-
ся. Служащі і робітники з приватно-торгового апарату переходять 
в державні орґани обміну, але, очевидно, їх тут менше нотрібується. • 
Року 1897 по перепису Україна мала 5,2% населення, що зайняте т о р-
говлею. Цей процент, очевидно, через 20 літ побільшився, приймім 
його для 1917 року 7 — це не буде помилкою на шкоду торговцям, 
бо їх, напевно, є не менше 10%, але хай буде 7"/». Це значить від 
40 міліонів населення — 2,800.000 душ! Хоч би яке було складне 
державне господарство, але йому для функції обміну рішуче не треба 
аж 2,8 міліонів урядовців! Це ясно. 

Панове спекулянти, комісіонери, вояжери, биржевпки і т. п. ні-
коли не задовольняються платнею урядовця, а люблять „заробити" дуже 
добре. Коли порахувати скільки коштують торговці-носередцики для 
народного господарства, то це така кольосальна сума, па яку можна 
сміливо утримувати 10 міліонів урядовців! 

Але підемо далі. • 
Протягом де-якого часу нриватно-індивідуальні сільські господарі 

будуть ще непристуїшо-індивідуалістичними, але приріст молодого по-
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коління вимагатиме роздроблення участків. Очевидно, творення трудових 
спілок не лише у висококультурних господарствах, а й у громадах, буде 
потрібним, як могучий засіб приміщення приросту і розвитку продук-
ційности праці. Трудова спілка може творитися по приватній ініці-
ативі бажаючих, але^держава буде опікуватися ними: це задача соці-
алістичної політики. 

Як може скластися спілка? Очевидно, тут повніші обеднуватися: 
земельна площа, робочі сили і мертвий та живий 
інвентарь (знаряддя продукції). Земельна нлоща обєднується легко, 
хоч би кожний член спілки (очевидно — родина) мав ріжні по величині 
участки, бо в розподілі продукту критерієм буде не площа, а робоча 
сила. Розуміється, лекше зрозуміють це ті, що матимуть приблизно 
однакову площу. Мертвий і живий інвентарь спілка приймає від кож-
ного члена по оцінці, яку ногашує певними ратами з свого доходу, 
враховуючи цей інвентар в кошти продукції шляхом амортизації. Значить, 
спілка к у н у с інвентарь у своїх членів (коли б у їх не було, спілка 
мусіла б купити його на стороні). Таким чином, спілка має землю, зна-
радда продукції і робочу силу. 

Всі працюють по певному плану, і кожному рахується час і якість 
праці, це-б-то установлюється одиниця праці. 

Коли продукти зібрані, кошти продукції покриті, тоді розділюються 
по числу одиниць праці, і кожний дістає „повний продукт своєї праці". 
Таких хліборобських спілок в одній громаді може бути де-кілька. Роз-
виток спілкової праці поведе до обєднаїшя їх в одну спілку-громаду. 
Діалектика такого обєднання ясна. Коли член спілки має садок, бджіль-
ник то-що, то це все він може здати в спілку по оцінці. Чому це 
так? Бо всі ці елементи господарства е наслідком раніще вкладеної 
праці, за нку госнодарь дістати мусить еквівалент. Правда, це може 
бути дла дапого господара вигідно в норівнанні з бідніщим. Так, але 
це з'авище тимчасове. Лише так можна ліквідувати приватне тру-
дове господарство без конфіскації праці. Такі спілки, очевидно, будуть 
на початках процесу прнватно-правовими інститутами. Вони можуть 
провадити між собою обмін продуктами, коли їх господарства ріжні по 
характеру продуктів. 

Трудним буде перший час, поки ліквідуватимуться пережитки 
приватного господарства, але що далі більш спілки кріпшатимуть. 

Першою стадією соціялізації продукції буде процес перетворення 
кожної громади в спілку. Він мусить пройти по всьому краю, спілки 
скристалізуватись, вирівняти свою діяльність. 

Коли дві спілки єднатимуться в одну, то їх майно оцінюється 
1 р і ж н и ц я вартости передається по приналежності! з коштів продук-
ції. по анальоґії розрахунку членів при вступі в першу спілку. Власне 
по цьому принціпу розраховуються і дві чи скілька громад, коли вони 
корять одну спілку. Повітові союзи спілок будуть вже величезними 
організаціями. .Спілкове господарство, по мірі поширення площі землі, 
бУДе все більш здібним до примінення машин, штучних гноїв, до загаль-
ного підняття аґрикультурної техники, праця буде все більш продукцій-

11* 



ною. Громадський поділ праці матиме велике місце, але по мірі куль-1 
турного росту членп спілки будуть здатні виконувати ріжноманітні/| 
функції. ГІо мірі росту інтеліґентносги членів зменшуватиметься ріж/ І 
ниця між „гарними" і „поганими" роботами — при однаковій культунИ 
ній вартости працьовників їхні роботи також будуть однакової вартости. І 

Коли ґуберніяльні трудові спілки зіллються в один державний 1 
союз, тоді лише в заряд господарств перейдуть всі націоналізовані до 1 
того підприємства: продукти їх розпреділятимуться головною госно-'І 
дарською управою між спілками пропорціонально робочим силам. Лише 1 
тоді держава перестане бутп посередником між націоналізованим госпо-1 
дарством (обробляючим) *) і трудовим союзом (добуваючим), тоді спи-
ниться між ними обмін продуктів, а запанує суспільне розпреділення їх. ;| 

Всі працюючі в обробляючих підприємствах робітники будуть || 
і далі одержувати всі кошти прожитку від суспільства в натураліях. і 
а продукти цих підприємств будуть запасом всього суспільства і роз-
преділятимуться по споживчій нормі, установленій законодавчими ор- І 
ґанами. 

До цього часу розподіл продуктів добуваючої праці йшов про-
порціонально трудовій участи кожного члена (родини) в спільній 
праці по принціпу: „кожний має право на повний продукт своєї праці 
і на рівну пайку природи", це-б-то продукт після розподілу йшов під 
повне розпорядження приватного споживача. В усьому громадському 
процесі ми бачимо спільну продукцію, індивідуальне споживання (чи 
розпорядження) після розподілу їх. 

Право праці дає тут право приватної власности на продукт. 
Прзаяк нерівні сили кожної людини, не рівні здібності!, то, оче- •! 

ви,дно, нерівні й наслідки. Протягом цього періоду соціялізації буде ?! 
між членами суспільства нерівенство, котре виникатиме не лише через 
природну ріжницю в якости праці, а ще й через л іквідацію і 
старого приватно - індивідуального господарства, ! 
це-б-то через викуп ріжнпць між принесеними в спілку послід-
ками праці, зібраними в до-соціялістичному суспільстві. 

Але коли закінчиться ліквідація старих надбань праці, тоді життя 
нового суспільства вступить в фазу повного соціялізму. Таке суспіль* 
ство буде трудовим. 

Таким чином, держава трансформується в суспільство, в певннй 
господарський орґанізм. Оскільки держава є примусовим сою-
зом, остільки вона зникне, сила примусу переллється в орґанізм, 
і там перетвориться в силу счіпдення і там буде вже не примус, 1 
а рівновага частин, гармонія і взаїмна ґравітація їх. Скріпляючою си- 1 
лою, цементом цього суспільства, буде трудовий прннціп. Трудовий 
принціп — це скрижалі нового суспільства, його єванґеліє, його молитва. | 

В цьому суспільстві все соціялізоване, опріч споживання. Людсь-
кість стоятиме перед дверима в новий світ: комунізм. 

* * 

*) Екснльоатація природніх дібр належить до обробляючого господарства. 
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Щоб не було непорозумінь, треба, нарешті, зазначити і підкреслити, 
що с о ц і я л і з а ц і я — це не н а ц і о н а л і з а ц і я (удержавлення) 
і навпаки. 

В процесі соціялізації ми бачили перед собою скрізь два з'явища, 
що розвиваються господарсько-незалежно від себе: удержавлена індустрія 
і приватно-індивідуальні господарі, їх перші господарсько-продукційні 
союзи, громади, союзи громад, повітові союзи громад і т. д. аж до все-
державного союзу громад. Це-б-то, нарешті, два союзи: індустріальний 
і аґрарний, обєднання вже концентрованих промислових знаряддів про-
дукції і обєднання землі, що постепенно концентрується в праці. Ріжниця 
їх полягає в тім, що робоче-продукційні пляни обох формацій не звя-
зані між собою. І доки господарство біля землі буде приватно-інди-
відуальним, приватно-гуртовим в ріжних степенях, доти спільний цен-
тралістичний плян загально-сусп ільно ї соц іял істпчно ї 
продукції буде неможливий. Неможливість ця в процесі господарської 
еволюцї увесь час буде зменшуватись: буде йти перетворення дрібного 
аґрарного виробництва в велике, очевидно, рівнобіжно з ро-
стом аґрикультурної техники і в тих межах, які дає природа сільського 
господарства. Пристосування машин буде рости: оранка вестиметься 
майже скрізь паровими плугами, а може якимись елєктро-рушійними 
приладами. Возовиця не кіньми й волами, а автомобилями, якась осо-
блива обробка хліба не молотьбою, а хемичною обробкою стебла разом 
з зерном. Чи можна тепер передбачити хочби головніщі виявлення 
технпчно-творчого ґенія людини! Хемія й електрика підуть в сільське 
господарство і покладуть кінець приватно- індивідуальному виробництву, 
вони покладуть кінець надіям лише на індивідуальні сили, а викли-
чуть потребу для кожного селянина озброюватись соціяльно. При-
гадайте, що ми говорили раніще про хлопця, який підіймає краном 
100.000пудів. Це єсть матеріальний символ соц іяльно ї сили людини! 

І соціялізм — це є гпмн соц іяльно-озброєн ій людини, це 
е цілком протилежне буржуазному індивідуалізмові, котрий все основує 
на „добровільному договорі", примушуючи своєю соціяльного силою 
робітників заключати його. Во імя індивідуального свого панування 
капіталізм використовує соціяльну силу і творчість людей, але тут 
він знайде свою смерть. Соціально озброєна людіша скіше приватних 
визискувачів зі свого шляху! Така залізна льоґпка великого виробництва, 
Це-б-то соціяльного озброєння кожної людини. Процес цього озброєння 
трудових мас ми називаємо соц іал і зац ією життя і боремось за 
його ріжнпми засобами. Коли ми малювали картину соціялізації, то 
весь час бачили перед собою процес інтеґрації трудових сил в ріжних 
формах спілок. Індустрія, машинова обробка, досягла великого розвитку 
1 буде давити на все „індивідуалістичне", котре в свою чергу зма-
гатиметься до вищих щаблів розвитку. 

Індустріяльно-народний союз і аґрарно-народний союз йтимуть на 
зустріч до повного злиття, до соціялістичного сінтезу. Процес цього 
розвитку довгий, і було б утопією Думати, що його можна встановити 
Декретом революційного нравительства: процеси не установлюються, 
а вони йдуть, розвиваються. І через те соціялізація мусить 
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розвиватись, трансформуючи теперішні форми в инші, а ці — в їх  і 
вищі степені і т. д. Одначе соціялізація не може розпочатись без ; 
передумови революції — скасування приватної власности на землю, на ) 
індустріальні і аґрарні кап італ істичні знаряддя продукції і 
політичної диктатури трудових мас. Далі починається соціялізація! 
тру" до в и х спілок по принціпу спілкового відшкодування за при-
несені трудові знаряддя продукції, бо вони є еквівалентом живої праці. | 
Це однаково стосується до всіх трудових господарств — промислових 
і аґрарних. Тут центр ваги. 

Для України це значить — соціялізація 70 % трудового аґрарного 1 
населення, а тому увесь процес соціялізації мусить бути орґаничнийЯ 
він ростиме рівнобіжно зі зростом культури мас і розумною соціальною 
політикою. Штикова декретація соціялізму суперечить розумові, добру 
конкретиці трудових мас і соціалізмові, бо досагає протилежних резуль-
татів. Дла несвідомих цієї справи а позволю собі навести приклад, як 
іде процес перетвореній: форм. Наприклад, ви хочете переробити 
ваш винокурнпй завод в папіряний. Ви виробляєте проект (илян) 
раціональної напірні. Порівнюєте його з планом винокурні —- не схо-
дитьса, очевидно. Все не так: і число помешкань, дверей, вікон, розміри, 
трансмісії, транспортери, склади і т. д. Розуміетьса, це так і повинно 
бути, бо властивості! матеріалу опреділнють технпку роботи, а робота—1 
орґанізацію машин, трансмісій, працю, подачу матеріалів і т. д. Але ви 
мусите рішити задачу! Ви починаєте аналізувати окремі елементи: но-
мешканна. Рішаєте там прибудувати, там розібрати, там заложити двері, 
там пробити вікно і т. д. Потім починаєте розміщати машини, трансмісії. 
Перемінаєте де-небудь шкив, дасте йому инше число оборотів, там по-
ставите муфту, иідчінник то-що. Увесь час ви шукаєте льоґичних 
переходів од старого до нового плану, рахуєтесь зі старим планом, ак 
вихідним нунктом, залізною передумовою, і навіть де-іцо змінюєте в но-
вому плині, що не шкодить загальній меті — виробу наперу. Коли ви 
од старих форм знайшли льоґичні лінії до нових, тоді ви рішаєте, що 
перебудувати можна, і можете розробити план переходу від старого до 
нового заводу. Такий льоґичний перехід мусить бути, пначе ви 
мусите зруйнувати всю стару будівлю і не використаєте її можливостей 
для економного, це-б-то розумного переходу. Робити якусь не 
розумну роботу можна лише за браком розуму. Хто хоче збудувати 
теорію суспільної перебудови на передумові, що „все треба зруйнувати", 
а потім нове будувати, то це можна в кращому разі розуміти, лише як 
спосіб словесного виразу, а не як принціп. Правда, зруйнувати все. що 
не відповідає меті, але коли для мети „треба" зруйнувати робітництво, | 
селянство, буржуазію, словом „все", то це називається вилляте 
з ночвів разом з водою й дитину. Треба зруйнувати не в с е, а лин»' 
те, що л ь о ґ и ч н о суперечить переходові до нової форми. Соціа-
лістичне суспільство — це новий план, буржуазне — старий. К о л и 
ви їх зрівняєте — кольосальна ріжниця. 

Ваша мета — визволити працю і утворити чисто трудове суспіль-
ство. От ви й установлюєте передумови: касуєте приватну власність 
на. землю. Приміщаєте на ній „трудовий резерв". Цим нанесено смертель-
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ний удар капіталізмові. Усуваєте власників капіталу, це-б-то власників тих 
снарядів продукції, прп помочі яких вибивається надвартість. Це все не-
потрібне для вашої мети. Залишаються трудові господарства: аґрарні і 
промислові. В аграрних є і земля і знаряддя продукції, в промислових 
— лише знаряддя продукції (хоч і дуже примітивні). Це і є ваш 
будівельний матеріял. Мусите розуміти ного р іжн і властивости, бо 
будівля с сінтезом р і ж н н х матеріялів. Велика індустрія вами обєднана 
в" одно господарство. До його ви орґанично вробляєте трудові про-
мислові елементи. Досягаєте тут сінтезу. В аграрному господарстві 
маєте море дрібних підприємств. Така його властивість при даних 
історично-господарських умовах. З цим ви мусите рахуватись, як з 
обективним фактом. Намічаєте нлян трансформації його в велике вироб-
ництво, рахуючись з його властивостями. Ви його не можете викинути 
за вікно! Селянства трудового (з якою собі хочете нспхольоґією 
трудовою, дрібно- чи велико- буржуазною) — не можна іґнорувати —• 
де трудове господарство, трудовий будівельний матеріял для утворення 
трудового суспільства. Селянство е обєктом соціялістичної будівлі. Тво-
рець-будівничий бере ріжні матеріяли, відшукує їх будівельні власти-
вости, комбінує, обєднує і звязуе цементом, в] данім разі — розумною 
соціяльною політикою. 

Будівничий не критикує матеріялів за їх індивідуальність, для 
його цегла не „краща" від дерева, дерево — від цементу, цвяхи від 
петель, скло — від замазки. Всі ці матеріяли надаються до будівельного 
сінтезу — це єсть головне! Глупо міркувати, що „пролетаріят" соці-
ялістичнпй, „батракп" соціялістпчні, а трудові „селяне" — вороги 
соціялізму. Коли так, то ви мусите ВІДМОВИТИСЬ ВІД будування укра-
їнської соціялістичної реснублики, бо однаково вп її не збудуєте з 6 % 
„пролетаріату". Соціяль-демократи так і рішили, а тому пішли в спілку 
з буржуазією. Вони відмовились від соціялізму, вони зреклися ініціа-
тиви в суспільному будівництві. Соціялпсти-революціонерн беруть тру-
дові маси разом і хочуть будувати соціялістичне суспільство — це їх 
воля і їх заслуга: творити соціялістичне суспільство з даного конкрет-
ного матеріалу і не кричати, що цегла „краща" цементу: для твор-
чості! і цегла і цемент мають однакову вартість. 

Я бачу справжній кулмурно-творчий реалізм іменно в цій 
позиції, яку займають соціялістп-актпвісти, що хочуть з даного ма-
теріалу робити діло, а соціалісти-насивісти, очевидно, зрікаютьса соці-
ялістичної праці, зрікаютьса свого ідеалу. Вольному — вола. 

Соціалізаціа піде через „націоналізацію": від вихідного моменту 
До соціалістичного сінтезу далека дорога, але мп мусимо ступити на 
неї. Як немислима переробка одного заводу в другий без робочого плану, 
так вона не мислима і без постановки мети — наміру переробити, 
"оля господаря е одправною точкою для вироблення плану і самої 
переробки. 

Без такої волі трудових мас не можливо виробляти план соці-
ялізації і вестп саму соціялізацію. Виразом такої суспільної волі тру-
дових мас, її політичною формою, є диктатура їх, це-б-то, щоб вони 
стали господарем. 
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Хто говорить про соціялізацію життя в спілці з буржуазією, тол 
в найкращому разі дурить себе, або, що частіще — д у р и і ь 
других, свідомо, нахабно дурить. Таких соціялістів-дурисвітів тепер; 
дуже багато. 

Але не про це тепер мова. 
Ми закінчуємо тим, що соціялізація є довгим процесом соціяль-

ного будівництва, можливого лише нри передумовах: 
Скасування приватної власности на землю, на індустріальний 

і аґрарний капітал і трудовій диктатурі. 
Творення цих передумов — задача революції, а творення соці-

ялізму —- задача еволюції. 

VII. Соціялізм і комунізм. 
Вслухуючись в революційні льозунґи, вдумуючись в їх реальний 

зміст, ми зауважуємо, що панує одна ідея — „кожний робітник мусить 
одержати повний продукт праці"; „кожна людина має рівне право на 
природу. Що-до рівного права на природу — це ясна річ для всіх, 
але „повний продукт праці його внтворцеві" — тут глибокий і ясний 
соціяльно - економічний зміст: ідея знищення поділу вартостн на 
необхідну і додаткову, знищення надвартості!. Які соціальні наслідки 
мають вийти з цього, ми знаємо. 

Але цікаво те, що цей льозунґ говорить про право власности 
на продукт праці. Соціялісти всі і весь соціялізм, як наука, перейняті 
цією ідеєю оборони праці од визиску, од поділу її: соціялізм є ідеєю 
чистої (визволеної) власности на працю. З погляду робітника, це є ідея 
права на самого себе, на свою волю, на визволення од впливу соціяль-
ности, яка одбирає частину праці, це-б-то частину самої субстанції пра-
цюючої людини. Це власне е одна корінна ідея соціялізму. 

Друга ідея соціялізму — це суспільна орґанізація праці з метою 
побільшення продукційности її. Велике виробництво є такою 
формою орґанізації праці, таким способом побільшення її продукційности. 
Таким побитом, в цій ідеї ми бачимо знов стремління до визволення 
від тяжкої, мало-нродуктивної праці, стремління до економії своєї енерґії, 
до збереження своєї субстанції від великих витрат, це-б-то зберегти своє 
життя, охоронити од шкідливих впливів осередку. В цьому стремлінні 
говорить сам інстинкт самоохорони, великий біольоґичнпй закон збере-
ження виду. 

Обидві ідеї є власне виразом одного стремління: визволити прац» 
від визиску, визволити індивідуальність від зайвої праці, від нерозум-
ної, мало продуктивної праці. 

Власне через це соціялізм е глибоко-людським стремлінням, і тількі 
буржуазні дурисвіти можуть в своїх цілях говорити про „фантазії, „уто-
пії" і т. д. Глибоко-людське стремліїшя не може бути утопією, ра1і 

його треба і можна здійснити. Буржуазія каже що його „не можна 
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здійснити. Хіба вона покладається на свою силу ? Але проти сили 
протиставиться нова сила і перемотає. Перед нашими очима відбувається 
вже боротьба, остання боротьба. 

Інтереси праці, очевидно, більші, ніж сила буржуазного дурисвіт-
ства, і трудова людність в кожній краі'ні вже йде на цю боротьбу, 
а в нас вже пішла і зломила буржуазії роги. 

1 це величезна движуча сила — право на повний продукт праці. 
Ми бачили в нарисах процесу соціялізації і трудового прпнціпу, що 
розвиток суспільства, його організація, його відносини перейняті одним 
стремлінням — обрахувати працю, найти критерії для оцінки праці — 
все з однією метою: переділити справедливо продукти, вироблені спільно. 
Розуміється, модус для розподілу буде знайдено, продукти переділено. 
1 що ж далі ? що значить право на продукти ? Це значить — вжити 
продукти по своїй індивідуальній волі, це-б-то продукти, що-до спожи-
вання їх, є приватною власністю працьовнпка. 

Соціялізм є системою спільного виробу, навіть всим суспільством, 
навіть соціялізація може обхопити всі держави, обєднати їх вселюд-
ську спільність, при тім продукція, розподіл, транспорт, — все 
є обєктом аубличного права, а споживання лишається все-таки 
правом приватним. 

Бо в центрі суспільної ідеї стоїть ідея труд а, так ніби авторське 
право на труд. Через це вся соціялістична система утворюється з ме-
тою зберегти, знайти в кожному випадку, для кожної людини продукт 
її праці. Ідея труда носить в собі велике заложення індивідуалізму 
в його чистому -виді (не еґоїзму), а власне кожна індивідуальність 
з своєю працею є одиницею обрахунку. Так би мовити, що соці-
ялізм є вищою бухгальтерією, яка в своєму Гросбухові одкрпває сторінку 
для дебету —- кредпту кожній одиниці людській, рахує її працю 
і її результати. 

Через те соціялізм є вищим індивідуалізмом, фільософією і поезією 
визволення кожної індивідуальності! від визиску її праці і вза-
галі від зайвої праці. Соціялізм хоче кожну індивідуальність оз-
броїти соціяльно так, щоб вона носила в собі всю силу суспіль-
ства, людськости, щоб вона перемогла час і просторінь, стала ти-
таном ! 

І підставою цього - визволення праці і визволення від зайвої 
•праці шляхом соціялізації життя. 

До цього стремпмось мп, соціялістн-революціонерн, це єсть наше 
еванґеліє труда. 

Але єсть і ннша дійсність і инший ідеал вищого суспільства, 
Це-б-то инший модус розпреділення продуктів праці і природних дібр. 

* * 
* 

От хоч би така біольоґично-соціяльна організація —-семи, ро-
Д и н а. В ній також всі працюють спільно. Напр., батько н син косять, 
мати ц дочка вяжуть. Докосивши лану, вони зовсім не думають ділити 
Продукти, ніхто не цікавиться, скільки він накосив, ніхто не питає, 
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скільки вона нав'язала, косарі не вважають себе господарями над сно-
пами і не обраховують платні для вязальниць. Просто звозять до купі 
на тік, молотять, віють, мелють, печуть, варять, їдять. Частину а 
дають і купують батькові чоботи, синові — шапку, матері — вбра 
дочці — свитку, дитині — цяцьку. Що кому треба, те тому й дасться, ку 
еться і т. д. Нема за що купити — обмежуються потреби, добувається 
необхідне для життя і продовження господарства, а е за що прпдбатп 
і— купується календар, годинник, гармонія, житіє св. Варвари, горілк 
ниво, малюнки і т. д. 

Працюють разом, живуть разом, продуктів не ділять, а спожи-
вають по потребах, по згоді, по якомусь нляну або і без нляну. Ні-
якої бухгальтерії не ведуть, персональних рахунків не одкривають. 
Буває гризуться, нарікають на недбальство, марнотратність, негосподар-
ність, але вчора, сьогодні і завтра відносини господарські принціні-
яльно ті самі. 

Що це таке ? Це — комунізм.*) 
„Праця по силах — споживання по потребах" така його заповідь, 

принціп, фільософія, поезія і право. 
В основі його лежпть право істнування. право потреби. 
Обовязок і право праці підрозумівається, як презумпція, але нема 

бухгальтерії праці. Ніхто не обраховує, хто скільки зробив, лише 
всі роблять по силах. Робота обовязкова, а скількість її не роскла-
даеться по робочих індивідуальностях, рахується по иншпх прикметах 
загальний підсумок, по р о д а х продуктів. Ведеться рахунок про-
дуктам, а не праці. В Гросбухові персональні рахунки не на людей,: 
а на продукти: пшениця, сало, яблука і т. д. 

ІІлян життя виробляється по роду і кількості! продуктів, а не 
по роду і кількості! праці (це-б-то не по індивідуальностях робітни-
ків). Невідомо, скільки хто зробив, а рахується, скільки кому- треба.® 
Трудовий принціп, що пронизує всю орґанізацію соціялістичного сус-
пільства, тут не має місця. Труд розуміється лише, як необхідна 
передумова, але росноділ продукту йде но потребах. О п р е д і л я ю ч н м 
прпнціном є потреба. 

Коли ми чуємо, що говорять комуністи, то ми знаємо, що вони 
хочуть зробити спільне споживання, розподіл продуктів но потребах,Я 

*) Про практичні спроби „жнтп комуністично" історія дає багато при-
кладів. Комуністичною організацією була й наша історична „Запоріжська Січ", 
але вона но своїй м е т і рі іко одріжняеться од всього, що ми називаємо „кому-
ністичним" : війна проти кріпацтва, проти невольництва під прапором православія 
одріжняють Січ од комуністичних організацій, які складаються во імя е т и ч н и й : 
(„Криниця" на Чорноморщині), чи р е л і ї і й н и х ц і л е й (сучасна „Амака І 
в Америці), чи етично-соціялістичвпх (як була „Ікарія" Кабе) і г о с п о д а р с ь к о - ! 

суспільних, як то хоче установити теперішній комунізм. 
Січ но своїй впутрішпій організації була господарською комумАб, навні-

військовою оріанізаціею. Мета її була не господарська, а збройна боДьба . 
чення Запор. Січи приводить до цікавих висновків про незвичайний тар"' укр4їя ' І 
ського трудового люду "XVI—XVIII ст. В Америці тепер і с т н у ю т ь к і л ь к а комуні' ; 
тичних організацій, які з господарського погляду розвиваються не зле. (Про Ие 

у Їуган-Барановського „Соціалистическія общини нашего времени", ньчецьку 
.Історію Соціялізму" під ред. Каутського, „Четверть віка Кринпцьі" то-що). 



зовсім одкидають право на продукт праці, вони одкпдають головну базу 
і принціп соціялізму — трудове право, очевидно в науці соціалістич-
ній мусіли б відкинути теорію трудової вартости. Взагалі для їх „над-
вартість" повинна бути фікцією. 

Чому ? Поширте комунізм з родини на громаду, на сус-
пільство, на всесвіт, і побачите, що ви не можете нрезумнувати 
працю, як необхідне оправдання для права на покриття потреб! 
Очевидно, задовольняти потреби треба, але чи треба для цього робити 
__ це ще не ясно. Комунізм родини — легкий до огляду кожним членом. 
Радіус огляду тут не великий, але комунізм в громаді — вже вимагає 
більшого радіуса огляду. Комунізм в суспільстві — це щось велетень-
ське! Чи кожна індивідуальність працює — цього ніхто не доведе, але 
що кожна їсть — цього вимагає принціп комунізму і жива потреба. 

У великому комуністичному суспільстві будуть велпкі зносини, як 
і тепер, по громадських справах „товариш" (тут вже ліпша була б 
назва „брат", як в родині) поїде, скажемо, з Ппрятина в Київ і там 
собі сидітиме скільки, схоче: намозолить очі тут — поїде в пнше 
місце. Так як їздили салдати „льотники" по „птичому білетові" місяцями 
й роками. 

Розуміється, леґітимаціями і неможливістю вільно купити їжу, 
одежу і т. п. „льотник" буде швидко поставлений на суд перед своєю 
громадою, але контроль праці взагалі не можливий. Простір для пара-
зітизму великий. 

Коли дивитись на комунізм з теперішньою нсихолоґією, 
яка вважає людину з природи за дурисвіта, паразита і еґоїста, то нас 
може злякати -цей комуністичний ідеал. Спроби тепер насадити комуни, 
та ще як о к р е м і з'я в и щ а в морі иншої організації — це сміхо-
творна комедія шарлатанів або експеримент фанатиків, позбавлених чуття 
ДІЙСНОСТИ і знання про „свойства матеріалів." 

Ми думаємо, що лише п е р е й ш о в ш п с т а д і ю соціялізму, 
людськість так зміниться психольоґично-культурно, що теперішні буржу-
азні дефініції про природу людини не матимуть місця. 

Але треба до цього дійти, треба перейти велику школу соціялі-
зації, треба розвитись до титанів, що одним зором окидають весь про-
стір людськости, треба збільшити розумовий радіус огляду на цілий 
світ, щоб могти оглядати світову комуну, як тепер член родини оглядає' 
свою комуну —• родину. Треба перерости .інстинкт власности 
на повний продукт нраці , перерости трудове право, 
Щоб стати на такий щабель, відкіль вже видно нові горизонти, де вже 
можна сказати: 

Трудового права нема! Соціялізм вже є перейдена фаза, соція-
-іізм є вже минувшиною! 

Капіталізм є також системою відкиненпя трудового права, і через 
Це власне ми всі боремось проти його во імя 
^ п а н у в а н н я трудового права, права людини на себе, на 
рною індивідуальність, на свою свободу. Отже, треба мати вже якусь 
1 . н е буржуазну і не соціялістичну нсихольоґію, щоб розуміти світ 
Цілком ииакше, щоб сказати: 
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Однині е лише право потреби! 
Через те, що ми живемо ще в капіталістичному світі, носимо його" 

в собі непомітно для нас самих, ми тяжко уявляємо навіть ближчі 
форми будучого суспільства і не можемо уявити його ІІСИХОЛЬОҐІЇ, його 
моральних, естетичних, соціяльно-культурних понять. Здається, мовляв,] 
так-то повинно бути, але ми це говоримо, виходячи од наших те-
перішніх настроїв і понять, а чи воно справді так буде — хто це 
осмілиться стверджувати ? Або фанатик, або дурисвіт, або нетяма. 
Може навіть пророк? Але ми не віримо в пророків, знаючи з до-
свіду, як вони можуть жорстоко помилятись. 

Отже, критикувати можливість комунізму, як ідеала, не можна: 
коли ми бачимо його живий прообраз, його ембріон—родину, то чому 
ця родина не пошириться знов на рід, як то було колись, а чому ро-
дова комуна не пошириться на громаду і далі на все суспільство, звя-
зане вже єдністю робочого пляну, єдиним господарством ? 

Єдине господарство тепер веде родинна комуна. Любителі аналізів, 
одвічних питань, люблять запитувати: відкіль взялася комуна — чи 
з єдности родини чи єдність родини взялась з єдности господарства?. 
Що раніще з'явилося: родина чи комуна? Але таке питання само по собі 
є абсурдом. Людина перейшла велику зоольоґичну еволюцію, вступила 
в дикий безгосподарний стан і, нарешті, перейшла в соціальний стан. 
Людина починається з родини. Єдність родини є і у звірів, птахів, ко-
мах — тут також е спільне, родинне добування їарчів для дітвори. 
Родина одвічна біольоґична єдність, але соціяльною вона стала історично. 
Господарство завела вже не біольоґична, а соціяльна одиниця-родіша. 
І тому коли громада заведе спільне господарство — спільну про-
дукцію, то чому вона не може завести спільного споживання, це-б-то 
ділити продукти не по праву і кількості! праці, а ІІО потребах ? Теоре-
тично це можливо, бо є і реальний доказ: комуна е, але мала. Од ве-
ликої вона одріжняеться кількістю), а не якістно. Як ми бачили з по-
переднього викладу, тільки комунізм може дати справжню 
рівність, ж її дає культурна родина своїм членам. 

Коли ми розглядали урівнюючпй принціп, то завжди н а т и к а л и с ь 
на практичну неможливість перевести урівнання, щоб воно було бездо-
ганно рівним. Ми почували, що урівняти можна лише поділом продуктів, 
як то роблять московські і українські селяне що-до лісу і сіна. Пере-
живши фазу соціялізації, звівши протягом довгої еволюції обробляюче 
і добуваюче (в нашому розумінні) господарство в єдину систему, ми лікві-
дуємо всі форми націоналізації, досягнемо соціялістично-господарського 
сіптезу, вступимо в соціялізм. Як довго буде суспільство триматись 
трудового права на продукт праці, не відомо, але можна вказати, що 
ноділ праці (це-б-то велике виробництво) спричиниться до атрофи 
чуття на індивідуальний звязок людини з продуктами а т р о Ф і10 

авторства. Поясню на прикладах. 
На цукроварні, на паровозобудівельному, лісопильному, винокур-

ному і т. д. заводі, продукт виходить в зміненому механнчно чи хемічн° 
виді. Робітник не чує свого робочого звязку з паровозом, цукрв 
дошками і т. д., він не знає, щ о іменно і скільки іменно він зробив 



продуктів. Він не певний, чи то він зробив цей продукт: він вертів 
дірки в залізних штабах, він це знає, але як вийшов паровоз — він 
рішуче не знає і ніякої дюбовности, ніжності! до його не почуває. Свою 
працю він рахує годинами, днями, місяцями. Коли він ділить про-
дукти? Ніколи. Чи в соціялізмі робітники на заводі будуть ділити 
продукти або їх еквіваленти? Ні. Це не можливо. Уявіть собі: 
цукроварня виробила 1,000.000 пудів цукру, працювало, хан, рік 1000 
робітників. На кожного нриходпться 1000 пудів. Що ж він візьме їх 
собі в комору і потім продаватиме ? Індивідуально робітник не 
виробив їх, він виробив їх соціяльно. Цей цукор є громадська 
власність, бо знаряддя продукції утворено також соціально. Він за свою 
працю протягом року одержить цукру стільки, скільки треба йому на 
рік, а опріч того дістане все инше, що потрібне йому7 для споживання. 

Отже, в націоналізованій промисловості! вже за несповна соція-
лізму, робітник одержуватиме но одному критерієві — но потребах. 
Велике виробництво є таким суспільним з'явпщем, в котрому суспільна 
людина виробляє так більше, як вона ніколи індивідуально не виробить. 
В дрібному господарстві (трудовому) вона виробляє відповідно своїм 
індивідуальним силам, бо тут майже нема поділу праці. Сільське 
господарство — селянське трудове, майже без поділу праці. Що 
тут виробляється, з тим селянин чує звязок авторства. Він любить 
„земельку", до якої звик, любить бичка, який виріс на його очах, лю-
бить садок, який викохав пильною працею і доглядом. . Поки дрібне 
господарство не обернеться в вшце, це-б-то індивідуально-трудове 
не перейде в колективи о-трудове, доти „любов" до земельки, бичків 
і т. д„ любов да індивідуальності! продуктів, буде міцно три-
мати селян біля трудового права, і вони в трудових спілках будуть ді-
лити продукти, а потім, продавати монополістові обміну — державі. 
Але з поширенням розміру господарства (приміром — на громаду) худоба 
пастиметься чередою, стоятиме в спільних хлівах, догляд за нею вести-
меться по черзі — і вже не буде „свого любимого" бичка чи лошака, 
любимої корови і т. Д. 

Тоді трудове право губитиме свій абсолютний, імперативний харак-
тер, і більш виростатиме значіння нринціиу потреби. Громада-комуна, 
коли вона од держави дістане всі потрібні продукти, зможе імпонувати 
своїм достатком всім членам, які почнуть губити чуття трівогп за 
завтрішній день, це чуття, котре є джерелом чуття власности. Тоді 
перехід до спільного споживання нсихольоґично буде можливий, і „право 
на повний продукт праці" буде безцільним. „Споживчі комуни", очевидно, 
будуть закладатись і рости вже в соціялістичному устрої в тих місце-
востях, де буде економичний достаток. 

Вони підготовлятимуть нові поняття про вищу доцільність кому-
нізму. Але цей процес буде довгий. 

Тепер людськість бореться з старим світом під льозунґом трудо-
вого права на повний продукт. Трудові маси, особливо селянство, мало 
свідомі, мало ще практичні в будівництві на велику скалю, всі душі 
заражені, насичені міазмами буржуазного індивідуалізму, психольоґія ще 
ЧДна соціялістичніім змістом — нрп цих умовах замінити в дрібному 
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виробництві трудове право правом потреби являється просто небезпеч-
ним для соціялізму: буржуазні пережитки можуть асімілювати його 
з буржуазним свавільством і здирством. Колп людськість організується, 
закріпиться влада трудових мас, тоді культурно-пспхольоґичне батацтво И 
зросте остільки, що воно нейтралізує ідеольоґичнпй вплив старого ре-Я 
жиму і дасть людям, ширбким трудовим масам, арґументп на користь 1 
комунізму багато кращі, ніж теперішні комуністи. 

Комунізм ми ставимо, як ідеал, як найвищий мислимий людьми 
щабель суспільного розвитку, за яким наш розум безсильний уявити І 
якісь горизонти. Ми певні, що коли там будуть горизонти, то їх кому-
ністичне суспільство побачить. Ми ж виходимо, ледве починаємо виходити, 
на боротьбу зі старим світом, бо раніще ми могли лише стогнати під 
його чоботом, ми уявляємо ближчі перспективи, котрі ми бачило, завдяки 
трудовому принціпу. Він є движучою силою трудових мас, щд 
його прапором маси мусять розбити капіталізм. Трудовий нринціп —Я 
це найважча артилерія мас проти капіталізму, і він мусить свою службу і 
виконати. Чи його буде досить для того, щоб іти на ледве-ледве за-Я 
креслені в далечіні контури нового суспільства, про те рішить соціа-Я 
лістпчне суспільство. 

* * * 

Мені здається, що читач вже уяснив собі нашу точку погляду на 
соціялізм і справжній комунізм, але він, я і всі мп, питає себе і других: 
сучасний комуністичній рух є комунізм чи ні ? І яке відношення наше 
до цього руху ? Тут треба з повною ясністю і отвертістю зазначити 
наше становище. 

Сучасний комуністичний рух в своїй основі не єсть комуністичний. 
Про це можна довідатись з писань самих комуністів. Вони стоять, 
оскільки це можна зауважити, на соціалістичній точці погляду, хоч часто 
в їхній фразеольоґії, в їхніх проектах суспільної перебудови взагалі чи 
в окремих соціально-економичних концепціях ви завжди знайдете чисто 
комуністичні моменти. Де-які з них просто кажуть, що право на пов- І 
ний продукт праці — безглуздість, що лише право потреби є одвічним і 
і основним правом людини і ідеально-гарнин і певним принціпом роз- ; 
поділу господарських дібр. Але ці погляди не є пануючим настроєм 
комуністів. В програмах їх ви зустрінете ототожнювання комунізму 
з соціалізмом в тім розумінні, що комунізм є соціялізмом, але й це не 
ясно висловлюється, бо в соціялістичну проґраму комунізму вони 
вносять і комуністичні елементи в такому розмірі, що ви не зрозумієте,";! 
про що йде, нарешті, мова: про соціалістичний комунізм чи про кому-
ністичний соціалізм ? 

Ця неясність коріниться в тім, що сучасні „масові" . соціялісти, 
опріч одиниць, не ясно уявляють, на якому принціпі основується їхній 
світогляд? Вони, будучи ио темпераменту революціонерами, пережи-
вають гарячку боротьби за владу, вони перейняті патосом влади, В 
внутрішнє напруження повне пристрасті!, вибухає під впливом жагучоШ 
волі до влади, але при тім вони в своїй подавлнючій масі не мають | 
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ясних суспільно-економичних понять, не можуть висловити своєї еконо-
мичної програми, не уявляють основних форм ближчої модифікованої бу-
ду чини, не знають механізму і льоґики суснільно-економичної трансфор-
мації. Освічені одиниці, розуміється, знають, але маса (кажу нро ін-
телігентську масу) не знає. Провідники комуністичної партії по-
ясняють, що вони не думають про заведення комунізму, що вони є со-
ціялісти, але називають себе комуністами тому, що їхнім ідеалом є ко-
мунізм, а головно через те, щоб одмежуватись од уміркованих соціялістів, 
щоб підкреслити свою революційну тактику, щоб перемогти „еволюціо-
нізм" соціяль-демократів і инших соціялістів, синдикалістів і т. п. „соціяль-
зрадників". Цим вони роблять те, що зробив Маркс перед революцією 
1848 року, пишучи „маніфест" від імени комуністичної, це-б-то рево-
люційної партії соціялізму. Тоді також , були ріжні „соціялісти"-
державники, еволюціоністи і т. и., котрі велп коншахтн з буржуазією 
і викликали цим велике роздражнення в революційних колах. В такій 
ситуації люде скрізь і завжди підшукують якесь грізніще слово, прий-
мають його, так бп висловитись, революційну потенцію за свій боєвий 
прапор, мало думаючи над його дійсним змістом. ІІереіменувалась боль-
шевнцька течія соціяль-демократів в комуністи, але не тому, що вона 
хотіла заводити комунізм, а тому, щоб використати революційну потенцію 
слова комунізм в своїй боротьбі, щоб заДоволитн свій темперамент дії, 
щоб утворити певну атмосферу непримиримості!, установити революцій-
ний контраст. При чім тут копунізм, як певний принціп розподілу 
громадських дібр, котрпй для нашого часу значить ніщо иніііе, як ідею 
чорного переділу, як війну бідних проти багатих, а не війну працюючих 
проти непрацюючих ? 

Через переіменування вийшла не партія комунізму, а кому-
ністична партія, це-б-то певна тактична система, певна техника і метод 
революції, а зовсім не світогляд, не принціп. Теперішній комунізм 
московській є лише тактика певної партії, а не проґрама її. Комуністи 
і не думають про комунізм. Це вони голосно заявляють: вони навіть 
боряться проти комунізму, як то виходить з заяви комуніста Раков-
ського на IV з'їзді Рад України! Раковський заявив, що „комуністич-
ний" уряд, на чолі котрого він стоїть, забороняє агітувати нро заве-
дення на селах комун. Це пікантно для сучасного „комунізму". 

Коли ви чуєте тепер про „комунізм", „комуністичний устрій", „ко-
муністичну політику", „комуністичні переконання", то треба мати на 
увазі, що це все не має нічого спільного з комунізмом, як принціпом і 
світоглядом! Тут просто люде хочуть не комунізм зазначити, а свою 
сііеціфічну тактику революційної боротьби, свої методи і т. н. Тепе-
рішній комунізм є не світогляд, а партія. Хто говорить тепер 
яро „комунізм", то він не розкриває якогось нового соціольоґичного 
прпнціпу, а агітує за чп проти певної партії, яка не має на меті 
встановлювати принціп потребі! в розподілі господарських дібр, а щось 
ішіие. Увесь запал партії є молитвою не комунізмові, а інтересам 
вартії. Тому партійний патріотизм, партійний інтерес, ідея партійної 
влади — це все вважати за комунізм можна хіба через непоро-
зуміння. 
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А коли інтереси і тактику російської комуністичної партії прийняти 
серйозно за комунізм, то ніхто не знатиме, що йому робити з справж-
нім комунізмом! 

Я вже вказував раньте, що люде люблять називати себе тим, чим 
вони не е. Вони де роблять через ріжні причини: соціялісти, що стоять 
на трудовому принціпі, називають себе через те соціалістами, що вони 
цей принціп обороняють, а буржуазія вдягається в ..соціалістичну фра-
зеольогїю", щоб змішати поняття і поборювати трудовий лринціи! Так 
здавна ведеться . . . 

Як же ми до цього ставимося? 
Соціялізм єсть соціялізм: він вимагає здійснення права на пов-

ний цродукт праці, скасування надвартости, ренти, взагалі нетрудового 
доходу. Це єсть великий критерій, по якому можна розпізнавати соція-
лістів. Ми цього великого слова не соромимось, як не соромимось слова 
„правда", котре вживають найчастіще і найбільш огидні брехуни. Діла 
компромітують людину, а не слова — цей прекрасний витвір соціаль-
ності!. Заялозили опортуністи слово соціялізм, а тому його треба од-
кинути ? Ні. Брехуни ще більш заялозили слово „правда", але ніхто 
й не думає його викидати з людської мови, бо за ним криється вели-
чезний культурний зміст, певне поняття. 

Це перше. Отже, ми не бачимо ніякої причини викидати з ужитку 
слово „соціялізм" — цей чудовий символ і памятник великих незабутніх 
подвигів думки і діла во імя вищої культури, во імя визволення праці 
і здійснення трудового принціпу. Соціялізм є релігією всіх трудящих, 
вище право — право праці. Його ніхто не може скомпромітуватп . . 

Комунізм, як принціп розподілу господарських дібр і суспільної 
організації, ми можемо прийняти лише, ак і д е а л, а не ак проґраму ре-
волюції. Це, майбуть, ясно вже для читача з усього попереднього ви-
кладу, але треба тут підкреслити думку, чому комунізм не може бути 
тепер ироґрамою революційної боротьби. Революція проти капіта-
лістичного устрою йде нід льозунґом здійснення трудового права на повний 
продукт праці, щоб надвартість і рента не відбирались приватними 
власниками, а належали тому, хто на їх має право. Движучою силою 
революції може бути лише трудовий принціп, а ніякий пншнй. І Іншого 
принціпу не розуміє і не відчуває теперішня трудова маса. Для проле-
таря і трудового селянина зрозуміло одно, що їх визискують, що вони 
мають право на те, що у їх відбираєтьса економившою „необхідністю", 
чи організованою силою класово-буржуазної держави. Вса підойма ре-
волюції, вса її сила лише в боротьбі за трудове право і в збереженні, 
культивуванні цього права. І хто нарушатиме це право, той не 
може рахувати на співчуття трудових мас! Коли це робитимуть навіть 
соціялісти чп комуністи через помилкову свою тактику, то трудові маси 
повстануть і проти їх. 

Непошанування трудового права завжди мусить викликати проти 
себе реакцію. Це ми й бачимо на практиці на Україні. Комуністи, як 
марксисти, підходнть до селанства з тим упередженням, котре вони від-
давна культивують в собі, доґматично беручи помилкові твердженні 
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К. Маркса що-до селянства (його „Вісімнадцяте брюмера'-!). Селянство 
дрібна буржуазія, ворожа пролстаріятові! З цього дедукуєтьея ціла 

система ворожої супроти трудового селянства тактики, котра нрн не-
сприятливих зовнішніх даних примушує комуністів йти наступом проти 
селян, збройно видирати у їх хліб, їхно працю, нічим не компенсуючії 
її. Обставини в Россії і на Україні після довголітньої війни, 3-літньої 
громадянської війни, утворилися такі страшні, промисловість так упала, 
що фактично став неможливий обмін. Уряд революції, змононолізувавши 
функцію обміну, фактично нічого не може дати в обмін за продукти 
сільського господарства; фактично, господарство мас спараліжовану одну 
сторону тіла — індустрію, а прп цій умові і друга не може функціону-
вати нормально. Продукти аґрарного господарства нема на що обмінювати, 
гроші стали „безробітнімн": вони не можуть виконувати свого обовязку — 
засобу обміну і мірила вартості̂  Через те гроші впали, але но інерції 
уряд друкує міліони пудів паперу, котрий має лише свою власну вар-
тість . . . наперу. І це всякий знас, знає і селянство. І от прп цих 
умовах селянство, як єдиний продукуючий кляс, мусить віддавати свою 
працю дарма. Відомий факт, що за плуг, вироблений на радянському за-
воді у Київі, селяне мусі л и платити 56.000 карб., тимчасом як хліб 
вони мусіли віддавати по твердій ціні комуністичному урядові по 
40—60 карб, за пуд, це-б-то мінова вартість плуга рівняється при-
близно 1000 пудів хліба. Всякий скаже, що така економична політика 
є грубим порушенням трудового права селян, котрі цілком справедливо 
обурються на вопіюіцу „соціальну справедливість", якої і за царя не було. 

Отже, „комунізм", як тактика у відношенню до величезного 
трудового клясу України, є абсолютно не до прийняття: що-більше, він 
ирняціпово ненриємлемпй, як тактика порушення трудового права, 
і І не кажу про пнші методи роботи, які диктує російська комуністична 
партія соціялістам всіх країн: це річ спірна, можливо, що для Росії ці 
методи історично-культурно оправдані і доцільні. Для нас, очевидно, не 
може бути приємлема тактика, що прщщіцово трактує трудових селян, 
як „буржуазію" (хоч би н дрібну), з якою ніби-то панькатнся не треба, 
а лише „конфіскувати", „реквізувати", „нейтралізувати" і т. д. Тут іде 
грубе порушення трудового прпнціпу, і воно дасть свої шкідливі для 
революції наслідки. Розуміється, цього порушення могло б не бутп прп 
умові, коли б індустрія жила, коли б революційний уряд міг крамом 
засинати село, але й при теперішніх обставинах можна б значно змягчитп 
гостроту кризи, коли б комуністи ставились до трудових інтересів 
села тако ж доброзичливо, як і до робітництва. Робітництво живе 
також зле, але воно має згляд на злиденні обставини і сяк-так 
терпить. В ДІЙСНОСТЕ ж комуністи нацьковують робітників проти селян, 
копають прірву між обома ґрунамн трудового клясу і ставлять револю-
цію в Росії і на Україні під страшну небезпеку. Говорити про якусь 
«реакційність", „контр-революційність", „монархизм" в селі —; це оче-
видна нісенітниця. Коли ви будете конфіскувати працю, то це, буде те, 
Що робив старий господарський режим і проти чого селянство боролось. 
' 'равда, це робиться тепер во пмя н н ш о і м е т и, але економичннїі 
Результат такої політики е конфіскація праці, порушення трудо-



кого принціпу, що не може бути терпиме ніким і ніде. Первородний іріх 
марксизму —• ідеольоґія розділення робітництва і трудового селянства, 
опріч того, що це теоретично неправильно, навіть в іцлустріяльно-
розвинених країнах це шкідливо, а в Росії і на Україні це веде просто 
до фатальних наслідків — провалу соціалістичної революції, бо си-
стема визиску праці, порушення трудового права ніде не може бути 
терпима. Селянство, коли воно чутиме свою силу, буде активно, навіть 
збройно боротися проти неї. 

Не той полководець добрий, що розгортає перед вами свої ґеніяль-
ні стратеґичні і тактичні пляни, а той, що вміє виграти битву. В 
данім разі, скільки не доказуйте, що „комунізм" — добра річ, а коли він 
на практиці зводиться до конфіскації праці і нечуваного занархизування 
господарства, насильства над працею (та ще при великих слабостях 
звичайних обивателів, не розбірливих в засобах), то — очевидно, що з ним 
в першу чергу не помиряться трудові масп: і селянство і робітники. 

Отже, комунізм, як соціяльно-економична доктрина, це-б-то дійсний 
комунізм, і „комунізм", як спеціяльна тактика однієї з революційно-
соціялістпчннх партій у відношенню до величезної трудової ґрупн на-
селення не видержує тепер навіть доброзичливої критики. 

Опріч голої задачі — зруйнувати капіталізм шляхом диктатури й 
трудових мас, що вважаємо і мп своєю задачою — в аґрарпих країнах [ 
..комунізм" сугубо неприємленпй. І він в своєму теперішньому москов-
ському виданні життям прийнятий не буде. Для цього є багато ознак: 
обурення і ненависть селянства проти комуністичної політики в Росії, ® 
те-саме, але побільшене через шовінізм Москалів, на Україні, а також 
той критичний рух в комуністичних колах Европи проти „московських 
методів", який ми спостерігаємо тепер (осінь 1920 року). Неуспіх револю- і 
ції в Росії і на Україні, опріч спеціальних обєктивних обставин і 
субективнпх помилок провідників, головно базується на трудовому селян-
стві, трудове право котрого безцеремонно норушуєтьса. 

Через все вище сказане зрозуміло, чому ми, ак партіа, будуємо свою 
проіраму і тактику на міцному фундаменті трудового принціпу, це-б-то Щ 
соціалізму, ставлачн задачою своєї реальної політики соціалізацію про-
дукції і здійсненна права на повний продукт праці, це-б-то підносимо 
дійсне право власности на продукт його праці. Очевидно, це не значить, -і 
що увесь продукт мас бутп приватною власністю свого виробца : ш 
в соціалізованому великому виробництві продукт буде спільною власністю, | 
і розподіл буде вже ЙТИ по потребах, в дрібному ж виробництві продукт 
буде приватною власністю доти, доки процес соціалізації не оберне і 
дрібного виробництва у велике. Доки цей процес не закінчиться, а він 
буде довгий-довгпй, між нрігватннм і суспільним (націоналізованим).Щ 
господарством буде йти обмін по міновій, трудовій вартости. Такий 
переходовий процес; обминути його не можна, і нінкими декретами насадити 
соціалізму не можна. До цього треба додати, що право власности на 
продукт праці в приватних господарствах не значить абсолютно права на 
весь продукт: частина його буде йти на загально-сусиільні потреби в формі 
якогось податку чи що, але це відчужений частини продукту буде не 
для когось приватного, а для суспільства, членом якого буде і приват-
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ний господарь, що буде володіти одною частиною продукту приватно, 
а другою суспільно. По мірі соціялізації, частина приватна буде 
все зменшуватись, а суспільна збільшуватись. І цей процес буде тягтись 
аж до того моменту, коли закінчиться соціалізація, це-б-то тоді приват-
ної власности вже зовсім не буде. 

З цієї точки погляду, наша програма мусить бути проґрамою со-
ціялізації продукції і здійснення права на повний продукт праці, це-б-
то проґрамою повного соціального перевороту. Соціяльний переворот 
инакше не може статися, як насильно, бо сучасне капіталістичне су-
спільство основується на насильстві, як нринціпі розіЛділу. Насильство 
це орґанично не може еволюціонувати до своєї протилежносте, а тому 
„еволюціонізм'1 в тактиці соціалістичної партії не може нрпнціпово мати 
ніякого місця. 

Таким чином, наша проґрама може бути лише проґрамою револю-
ційного соціялізму. Революційний соціалізм вказує подавлнючій більшосте 
населення України (робітництву і трудовому селянству) шлях його ви-
зволення спільною революційною боротьбою трудових мас проти капіта-
лізму, як запеклого і смертельного ворога трудового права. Нін обороняє 
реальні, зрозумілі трудові інтереси. Нін через те позбавлений всякого 
елементу утопізму, який так процвітає, як в незабутніх „фалянстерах" 
Фурьє, „ікаріях" Кабе, так і „комунах" та „сов'Ьтских хозяйствах" тепе-
рішніх комуністів, що, здається, вже починають нереконуватиск під 
виливом затятого підпору селянства в утопійности своїх експеріментів, 
бо не лише селянство, а й робітництво но своїх культурно-нспхольо-
ґичних прикметах тепер іде не здібне визволитись від всіх тягарів 
буржуазної „культури". До боротьби за трудовий лринціи доросло і 
селянетво і робітництво, а до дійсного комунізму ще не доросло. Це • 
обєктивний факт, і соціялісти-реалістн це повинні твердо налатати, іцоб 
не наражатись на неприємні „розчарування" і нарікання на трудовий люд 
за те, в чім він зовсім неповшшин. 

Питання економитаої політики революції є найважніще, од того чи 
иншого курсу цієї політики залежить сама доля революції. За всяку 
ціну, опріч ціни трудового принціну, революційно-соціялістична влада 
повинна боротись за своє істнування з буржуазією, але не з трудовим 
народом. Коли ж проти цієї влади повстає народ та ще во імя пору-
шеного свого трудового права, то ніяка влада не зможе втрати боротьби 
з народом і ніколи народ не піддасться владі, що порушує трудовий 
принціп і право на землю. Це є залізшій закон життя. Через це впало 
самодержавіє і капіталізм. І він не повернетьса доти, доки політика 
революційної влади не буде гірша за буржуазну у відношеїші до трудо-
вого нринціиу, у нас на Україні — до трудового селанства. 

Тактика московского „комунізму" не може нохвалнтись успіхами, 
бо вона веде боротьбу на селі систематично проти трудового прішціпу. 
і ому соціалістп-революціонери не можуть нрийнатп того нещасливого 

і Московського „комунізму", котрий навіть з дійсним комунізмом не має 
нічого спільного, а лише комиромітує його авансом, комиромітує 
ного цілком незаслужено. ак ідеал. ІІозаак в самому житті є комуністичні 

" н̂ложииня тепер, в процесі соціалізації е движучі сили до дійсного 
12* 
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комунізму в будучпні, то ми можемо твердо сказати, що і д е а л о я 
11: п 1111 м 'е комунізм проі'рала - лаксілул, а реальною програмою" 
революції""— соціялізм Для виразу "проґрами революції нашої епохи," 
для ясности нашої мети, для нашої України, нашого шляху до неї, 
найліпше служить ясна концепція революційного соціялізму, 
котрий у своєму здійсненні принесе те, чого хоче інтернаціональний 
революційний соціялізм. 

Служити цій високій меті — завидне щастя для кожного соціялісти. 

певної 

VIII. Проблема влади. 
Проблема влади в сучасній державі — це є власне питання еко-

номпчного напування. 1} теперішньому суспільстві вся влада спочиває 
в руках капіталістів, що вміють тримати її дуже цупко. Визволення; 
трудових мас — це значить в першу чергу розбиття сили політичного 
панування буржуазії, зруйнування її державної орґанізації, утворення Щ 
натомість державної влади трудящих і укріплення її шляхом 
політики управління, це-б-то адміністрації. 

У визвольному руху трудові масп довго не мали ясного поняття 
про форми своєї політичної влади, і через те часто досить великі ви-
бухи революційної енерґії цілком даром розсіювалися в повітря. Рево-
люційна енергія, як і всяка пнша, це в першу чергу рухова енергія, і 
коли її не вложпти в якусь форму, то вона швидко губить свою дви-
жучу силу, свою певну властивість •— двигати. Випустіть нар з котла 
в одкриту просторінь, то він, не зустрічаючи перепони, розвіється, 
не виявившії своєї знаменитої здібності! двигати. Коли революційна 
юрба приходить до надану гнобителя з великим запасом бурхдпво-дви-
жучої енергії і коли ця енергія не переллється з грудей в орґанізацію 
тієї юрбп, то незабаром з юрби вивітриться ця дорогоцінна сила кон-
центрованої енерґії бунту, і згине, не виявившись, нотенція.льнпй ударний 
її ефект. 

Всі неорґанізовані революції — не революції, а вибухи енергії 
в повітря. 

Але практика революцій навчила трудові маси шукати форму ор-
ґанізації, щоб заряжати її сплою, як заряжається акумулятор електрикою. 
Тоді цю силу можна використовувати з великим коефіцієнтом к о р п с т -
ної дії її. 

1905-6 року в Росії робітництво орґапізувалося в ради робітничих 
депутатів, котрі були першою формою одкритої революційної боротьби 
пролетаріату в Східній Европі. Ця форма здавалась найбільш відповід-
ною. Схема орґанізації рад дуже проста і не являється нічим оригі-
нальним в орґанізації великих мас. Свідомість робочого люду дійшла 
вже до певної конструктивної ясностп і твердо виявлялась в тім, що 
ради мусять бути орґанамп лише трудового люду, чпсто клясовнмн ор-



— 181 — 

і'ішами. Революційний вибух вже не обсднував ріжні класові елементи, 
як то було в колишніх революціах. Робітничі ради — це орґанп класо-
вої СВІДОМОСТІ!. 

Революція 1905-6. року була роздавлена царизмом і буржуазією. 
Коли вибухла Велика революціа, то з першого моменту з'явились знов 
депутатські ради, але, опріч робітництва, в такі ради орі'анізувалась 
активна сила революції — військо і згодом — селянство. Вся 
Росіа покрилась радами робітничих, військових і селянських депутатів. 
Військо, що складається з селян і робітників, розуміетьса, не є якимсь 
окремим класом, і тому його ради мають характер тимчасово-революцій-
них орґанів, що мають задачою знищити мілітарну орґанізацію старого 
режиму. З розпуском війська змілітарізовані селяне і робітники повер-
гаються знов на свої соціальні позиції. 

Одначе, для переведення контролю і спеціально для усунення ре-
акційних елементів офицерства військові ради салдатів є необхідною 
умовою революції. Російські .,совіти денутатовь" грали кольосальну 
ролю в революції, дістали світовий розголос і стали технично-рево.лю-
ційним терміном у всіх мовах. 

На Україні також організувались такі „совіти". Вони носили 
загально-російський характер і підлатали центральним своїм орґанізаціям 
в Петрограді. Таким чином, Україна була складовою частю всієї Росії, 
не знаючії ніякої форми для виразу своєї індивідуальної цілостн. Україн-
ські ґуберні ї бу.лн вищими територіальними одішицими всеросійського 
центру, але вся Україна, як цілість, не була зведена там в одиницю. 

Так сталось через те, що національна свідомість українських мас > 
була така низька, що не виллялася в індивідуальну форму; ініціативу і 
у виробці схеми орґанізації мала на Україні російська інтеліґенція або 
„общеруська", яка не хотіла бачити ріжниці між Росією та Україною 
і була нересакнута почуттям величности всеросійського масштабу рево-
люції і творчости, а через те вона твердо стала на ґрунт єдиного 
революційного фронт у, це-б-то революційного централізму, який 
був фактично проекцією всеросійського культурно-національного єдинства 
і державно-орґанізаційного унітаризму. 

Революція, ак її уавлало „общеруське" громадянство, мусіла бути 
одного типу по всій фактично ріжно-тиновій Росії. Цей погляд є історич-
ною спадщиною ідеї російської централізованої імперії, відбитком ідео-
льоґії „собнратедей Руси", і суперечив фактові ріжноплеменностп на-
селення і культурно-національнпм індивідуальностям, а тому, натурально, 
ця позиція „обіцеросів" була джерелом повстання внутрішніх розбіжних 
сил революції, які потім нанесли такий страшний удар їй. „Єдиний 
фронт" — це формула великої Росії, це-б-то вираз того абстрактного 
ііоннття, котре завжди складаєтьса у тих, хто думає „ідеамн", а не 
реально-конкретнимн фактами живої дійсності!. 

Першою і найбільшою національною силою, що мала внутрішню 
волю до виавленна, було українство. Воно бачило Україну, ідо в пер-
ший момент революції силою інерції стала в систему „общеруської" 
орґанізації. 
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Україна, як національна індивідуальність, не знайшла свого виразу 
в швеляційній схемі революційної організації „совітовь". Де був факт, 
утворений інерціею історії, але українство, як жива суспільна сила, му-
сіло виявитися і виявилося в одній організації українських партій і 
культурно-ирофесійних організацій — Центральній Раді їх. 

Центральна Рада була спочатку не представниця населення, 
а представниця тих організацій, які були в населенні і мали спіль-
ну прикмету — національну свідомість. Центральна Рада, значить, 
виросла рівнобіжно з революційною общеруською системою і, щоб стати 
представницею населення, щоб взяти керму ним в свої руки, мусіла 
в н і д р н т п с я в загальну схему, витиснути її і зайняти її місце. В цьому 
вже видно, що це були дві сили, скласти які було неможливо, вони 
мусіли себе поборювати. 

В процесі цього поборювання росла сила Центральної Ради, па-
ліла сила „совітовь", виростала Україна, як національна індивідуаль-
ність, „сов'Ьтн" атрофувались. Через 8 місяців Центральна Рада стала 
верховною владою Української Республіки. Це значить, що національна 
свідомість українського народу виросла і випхала з кону життя „обще-
руську" схему: єдиний революційний фронт розділився, і з цього часу 
стало дві революції, кожна з своїм окремим центром: російська й українська. 

ІЦо ж таке Центральна Рада з клясового боку V Спочатку це 
була рада українських партій, переважно соціалістичних, і безпартій-
них культурних організацій. Але з квітня 1917. року вона, скликавши 
Національний КонГрес, перетворилась в національно-територіяльне пред-
ставництво с е л я н с т в а, котре власне й було представлене т е р и т о-
р і я л ь н о. Трохи згодом всеукраїнський І селянський, II військо-; 
вий з'їзд делсі'ував до неї свою раду салдацькпх депутатів. Згодом 
І всеукраїнський робітничий з'їзд, скликаний соціяль-демократамн, деле-
гував до неї вибрану раду робітничих депутатів. Соціалістичні партії 
мали в ній своє окреме представництво. Таким чином, Українська Цен-
тральна Рада була національним обєднанням трьох депутатських трудо-
вих рад з представництвом партій. Коли Центральна Рада включила 
в себе представництва иншпх націй України (Росіян. Ній дів, Поляків), 
вона стала міжнаціонально-територіяльннм центральним представництвом 
всієї України, в своїм складі подавляючо-соціялістичним, маючи на пра-
вому крилі дрібну купку російських ка-детів, на лівому — російських 
большевиків. 

Така була всеукраїнська центральна організація, а на місцях ли-
шалась схема общеруських „совітовь" і рівнобіжно з нею державні ор-
гани ,.Временного Правительства" — одноличні комісаріати, переімено-
вані потім в українські. Спроба Центральної Ради організувати ще в літку 
1 9 1 7 . р. і на місцях Губерніяльні і повітові ради не була д о в е д е н а 
до кінця, тому „совіти" після другої революції (жовтень 1917. року) 
стали після упадку Центральної Ради автоматично орГанами д е р ж а в н о ї 
влади, усунувши українські комісарства. Общеруські „совіти" на м і с ц я х , 
українська Рада вгорі — така схема революційної організації України на 
прикінці 1917. року. Очевидно, що вопи мусіли дійти до конфлікту. Це 
вже були суперечності! української революції. Ц е н т р а л ь н а 
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Гада була представництвом не місцевих „сов'Ьтовь", а місцевого україн-
ського населення і українських орґанізацій робітництва, а 
не всього робітництва. Тут було джерело всеукраїнської траґедії, 
а разом з тим — траґедії всієї східно-евронейської революції. Коли 
київський „совітг", не задовольнившись політикою Центральної Ради, 
рішив скликати всеукраїнський конґрес „совЬтовт." для вибору нової 
Центральної Ради „совітовг" України, то через де-які заходи україн-
ських селянських орґанізацій на цей конґрес приїхало в подавляючому 
числі селянство, ухвалило всю політику Центральної Ради і не хотіло 
її переобирати. Большевики-Росіяне покинули цей конґрес, де були 
малопомітною меншістю, переїхали до Харькова і там оповістили себе 
,,робітниче-селянською" Центральною Радою, протиставляючи себе україн-
ській „буржуазній" Центр. Раді, яка складалась в подавляючому числі 
з селян і робітників. 

Сецесія російських большевнків з київського конґресу рад була 
оповіщенням нової революції на Україні під прапором єдиної револю-
ційної Росії. Це було невизнанням української національної індивідуаль-
носте, це-б-то поворот до ідеї єдиного фронту і державного унітаризму. 
Сталось так тому, що Укр. Центр. Рада не встигла довершити націо-
нально-рево.тюційної орґанізації України на місцях. Всяка революція, 
викликає контр-революцію. 

Боротьба за владу на Україні дістала характер боротьби міжиартій-
ної і міжнаціональної: партія большевиків-Росіян хотіла вихо-
пити владу з рук небольшевицьких соціялістичних партій України. 
Війна оберну ласт, в міжнаціональну (російсько-українську) і міжнартійну. 
Коли б на Україні большевицька партія була українською, то бо-
ротьба за владу була б лише міжпартійною. Але так не було. 

Центральна Рада упала і встала незабаром на ноги при допомозі 
військ імператора Вільгельма II. Це було відповіддю на переворот се-
цесіоністів-Росіян. Помимо волі Центральної Ради, цю відповідь вже дав 
гетьманський режим, котрий з діалектичною необхідністю прийшов, як 
результат большевицької московської політики на Україні. 

Але коли гетьмансько-німецький режим упав під ударом нової вже 
української цілком революції на Україні в кінці 1918 року, тоді перед 
українськими партіями, що були орґанізаторами і провідниками цієї ре-
волюції, виникло питання про владу, і було рішено скликати Кон-
ґрес трудового люду У країни; це-б-то клясовий орґан трудо-
вих мас, без всякої участи буржуазії. Конґрес був скликаний шляхом 
делеґацій від трудових (повітових і городських) з'їздів трьох ґрун: ро-
бітництва, селянства і трудової інтеліґенції. Таким чином, це було 
клясово-трудова Установча Рада України. Місцева влада була в руках 
Державних цівільних комісаріятів і військових командантур, що, зрештои», 
було повторенням схеми влади .1917. року. 

Отже, Україна мусіла б мати вигляд доволі оригінальний: вгорі 
клясовий орґан трудових мас, а на місцях • одноличні орґани уряду. 
Гакин чином, українські соціялісти стояли на засаді централізму, 
не бажаючи влади центрального орґану'розділитп з місцевими. Впрочім, 
І р,удовий Конґрес установив закон про місцеві трудові ради, але лнше 
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з к о н троль н н я її функціями, для досліду за діяльністю державних 
комісаріятів і командантур, цс-б-то з такою роллю, як „совіти" підчас 
Нреяенного ІІравительства. Диктатура трудового люду була лише 
у верховному оріані України, який свою владу виконував через 

, свої орґани, а не ділив її з місцевими організаціями. 
Це була центральна диктатура трудових мас, яка виконувалась 

бюрократично, всупереч спільній диктатурі центрального і місцевих ор-
ганів но большевицькій теоретичній схемі. 

Позаяк партія большевпків воювала за свою партійну владу, 
то вона не прийняла ідеї українського Трудового Конгресу і розпочала 
супроти його війну. Війна ця була знов з ініціятивп Москви, а не 
місцевого населення, а тому знов обернулась в міжнаціональну і між-
нартійну. Це не була чисто класова війна, а війна за методи 
р е в о л ю ц і ї (за централізм), за диктатуру однієї партії (революційні 
маркснстн-комуністи), нарешті війна національна. 

Методи революції —• це насамперед проблема класової чи комнро-
місової влади, централістичного чи децентралістпчного способу адміністра-
ції. але помимо того на Україні це ускладнилось питанннм: чи націо-
нальні права декретує революційний центр, чи вони являються в самс-
означенні ? 

Не вдаючись тепер в розгляд національного питання, ми спини-
мось на питанні нро владу- підчас революції. 

Російська і українська революція дають багато матеріалу до ду-
мання і висновків, через те це питання можно розглядати швпдче, як 
практичне, але воно само по собі має глибокий теоретичний інтерес. 

* * 
* 

Нк ми бачили, Центральна Рада, по своєму походженню і внутріш-
ньому устрою, була обеднаною радою селянських, робітничих і салдат-
ських депутатів, але керувала державою не через місцеві такі ж ради, 
а через урядовий апарат — бюрократично. Трудовий КонГрес став також 
на цю позицію, але рівнобіжно з бюрократичним апаратом поставив ор-
гани класового контролю —• трудові ради. Ми бачимо, що тут при. 
безумовно, класовій, трудовій, верховній законодавчій владі стояла 
виконавча влада окремо, це-б-то щось в роді демократичної реє-' 
публики, яка має класовий соціалістичний парламент. Особливо ця по-
дібність помітна була підчас Центральної Ради. Сталось ніби так. як 
би на виборах у Франції перемогли виключно соціалістичні депутати 
і в парламенті наче-б-то не було ні одного представника буржуазії. Розу-
міється, в демократичній республиці це ніколи не може статись, до-
казом чопу є Франція, Німеччина. Чехія, Австрія, Польща, де соціа-
лісти всі разом творять і будуть творити меншість, раз буржуазія мас 
всі права і особливі можливості! впбіратп „своїх". 

Трудовий КонГрес. вийшов з класової революції, коли тру-
дові маси взяли революційно владу в свої руки: І тут залежало не 
від того, яким способом класова влада урадує, а яку політику вестиме. 
Ми а; знаємо, що підчас Временного Иравптельства вся Росіа іі Україні 



були «окриті „совітами", і ці чисто-клясові орґани підтримували полі-
тику соціялістпчно-буржуазної коаліції. В „совітах" мали більшість 
марксисти-меньшевики і праві соціялісти-революціонерн, котрі стояли на 
Грунті коаліції, це-б-то вони були під гіпнозом думки, що закономірна 
еволюція привела їх лише до буржуазної республіки, що до соціялізму 
Росія й Україна, а навіть ціла Еврона, не дозріли. 

В і с і м місяців істнували ці безобидні „совіти", будучи цілком 
органами чисто-клясових трудових інтересів. Але одна причина приму-
сила більшість трудового населення піти за партіями революційними, що 
домагались диктатури трудових мас. Причина ця — війна, революційна 
маса — військо на фронті. Д е с я т ь міліонів озброєних людей 
зморились на фронті і мріяли про поворот до дому. Цей настрій 
використали большевики і ліві соціялісти-революціонерн, що своєю агі-
тацією зворушили 10-міліонну озброєну масу, і вона рішила долю коаліції: 
підперла льозунґ диктатури пролетаріату, це-б-то питання про усунення 
бюрократичного апарату і присвоєння „совітамг" не лише законодатної, 
а й судової і виконавчої влади. 

Таким чином, ми бачимо, що в Росії большевицька революція рі-
шала два питання: проблему влади і способи управління. 

Хто дає закони? Орґан чисто класової влади трудових 
клясів. Як адмініструється держава? Тим самим орґаном законо-
давчої влади, що техннчно розділив функцію адміністрації між усіма 
степенями „совітовь" — од центрального аж до фабричного комітету 
і сільського „совіта." 

Цим ж£ способом місцеві „совіти" обдаровані ширшим правом 
в справах місцевого самоврядування. 

На Україні питання стояло инакше. Перебравши верховну владу, 
Центральна Рада і Трудовий Конґрес твердо стояли на розділі законо-
датної веди від виконавчої і судової, судову ж владу виконував І ене-
ральнпй Суд. а адміністративну •— Рада Міністрів через свій бюро-
кратичний апарат. Контроль також був лише державним. 

1 Іри Трудовому Конґресі функцію адміністративно-иолітшяого 
контроля мали б виконувати трудові Губерніальні і повітові ради. 

Господарсько-фінансовий контроль не' стояв у проґрамі трудо-
вої влади, позаак політика Трудового Конґресу не винснп.лась в пи-
танні соціялізації знаряддів продукції і націоналізації обміну. Лише було 
твердо прийнято „соціялізацію землеволодіння" і націоналізацію лісів. 

Невідомо, в якому б напрямі пішла дальша політика Трудового 
Конгресу: чп в бік дальшої соціялізації, чи залишилась би на перших 
позиціях, а тому тяжко сказати, чи був Трудовий Конґрес орґаном 
повної соціялістичної революції чи лише соціяльної ? Наступ больше-
внків з Росії зупинив працю Конґресу, а далі була війна. 

Ми можемо одно сказати, що сам факт чисто класової влади тру-
дового люду . ще не означав на Україні соціялістичної революції. 
Н Центр. Раді і Трудовому Конґресі буржуазії не було зовсім, 
були, безумовно, представлені лише трудові маси, що стояли нерішучо 
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перед проблемою соціялістичної революції: робити її чи не робити ? 
„Созріла" чи „не созріла" Україна до соціялізму ? Можна обійтися 
без буржуазії чи не можна? 

Марксисти-пасивісти всіх фракцій, праві соціялісти-револю-
ціонери і потім всі ерзац-соціялісти (федералісти, самостійники і. т. н.) 
стояли на тім, що „не дозріли" і що без буржуазії, без капіталізму, не 
обійтись: вони не уявляли дальшого життя суспільства без визиску 
праці й не уявляють навіть і тепер. 

Соціялісти - пасивісти, всупереч соціалістам - активістам (больше-
впкам, лівим соц.-революціонерам), уперто стояли на принціні ком-
промісу з буржуазією, за співробітництво з нею, за політичну 
коаліцію. 1 коли соціялісти-насивісти мають більшість в „совітах'ь", 
то вони й ведуть політику компромісу з буржуазією. 

Коли б не знайшлось в партіях соціялістів-активістів великої сили, 
то, очевидно, що „совіти" були б „совітами" трудових мас з буржу-
азією і буржуазія не мала б підстави ремствувати на їх. Одначе, на 
таку ідилію нема чого сподіватись, бо діалектика революції мас свої 
закони: трудові маси, реальні робочі і селяне, рішучо вимагають соці-
ального знищення буржуазії! Через те не втрималась Центральна Рада 
і Трудовий Конгрес, не втрималися „совіти" Временного Правительства. 

Реальні трудові маси більш консеквентні в революції, ніж їх іде-
ольоґичні представники — соціялісти-насивісти. Через те питання про 
владу зводиться в сумі не про форму орґан і зац і ї трудової 
в л а д и, а про її політику. Чистоклясова трудова влада може 
вести політику або соціялістпчно-революційну, або комиромісову, це-б-то 
демократично-буржуазну. 

Депутатські ради самі но собі ще не можуть бути пугалом для 
буржуазії, коли в радах засідатиме елемент пасивний іцо-до переведення 
соціялізму в життя; вони стають зразу страшними, коли не лише Го-
ворять, а й роблять соціялізм, це-б-то коли в них засідає класово-
свідомий трудовий люд, який мас змогу без ляку йти кон-
секвентно туди, куди його ведуть клясові інтереси. Ця свідомість вия-
вилась на Україні в незвичайно дужій формі і спричинилася до упадку 
української соцінлістично-уміркованої влади двічі, не кажучи вже, ідо 
вона спричинила упадок також гетьманської і денікінської реакції. 

Причини упадку криються в характері соціальної, класової, 
і національної структури населення України, нро що мусимо докладніше 
сказати. 

* * * 

Коли поглянемо на національний склад населення України, то 
сконстатуємо, що українська національність на всій своїй етноґрафичній 
території живе компактною масою і представляє 71 % населення. Слі-г . 
дуюче місце займають Руські (Москалі) 11,7 %, потім Жиди, 8,2 %, потім 
Поляки 4,5% і т. д. аж 15 ріжних національностей, що разом обій-
мають 29%.*) 

*) Др. М. Кордуба : Територія і населення України. 
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По культурній свідомостії. опріч Поляків, всі инші національності! 
вважають себе переважно за „общеросів" і ґравітують, як культурно, 
так і державно, до Росії, стоячи на ґрунті „єдиної великої Росії." Де 
відноситься до буржуазії і інтелігенції цих націй. 

Вся українська з роду буржуазія також національно дуже мало 
свідома і вважає себе також за „руську". 

Буржуазія всіх націй стоїть за російську, а не українську дер-
жавність. Інтелігенція — також, виключаючи де-яку частину 
української, що свідомо стоїть на Грунті української державності!, розу-
міючи її, як вищу форму культурного розвитку і забезпечення для тру-
дових мас України, що через брак культури, едино-зрозумілої, орґанич-
ної національної культури, занепадають культурно й економично. 

Трудові маси займають також ріжні культурні позиції: селянство 
українське національно не було свідоме, гинуло, позбавлене своєї школи, 
книжки, не сміло д у м а т и, мусіло працювати на чужонаціональну і свою, 
чужу буржуазію. Селянство, яке взагалі на Україні складає більш, ніж 

населення, гинуло в безпросвітній темряві, від безземелля і мало-
земелля. Трьохсотлітнє знущання завойовників - „братів" мало метою 
знищити всі прояви національної свідомостії і культури укр. трудового 
люду і що-до городського пролетаріату, то багато встигло зробити 
в цьому напрямі. Міста були майже зрусіфіковані, і це єсть одною 
з причин ворожнечі села з містом. Села лишились замкнуто на пози-
ції свого прадавнього високо-виробленого побуту, своєї мови, пісні, 
моралі, взагалі культури. 

Денаціоналізація котилась ніби через голови, мало зачіпаючи село. 
Українське село зберегло і принесло на норіг XX століття свою націо-
нальну культуру, котра, як для трудового клясу, є високою. 

Пролетаріят у високій мірі зрусифікований, але через низь-
кий рівень русифікаційних успіхів одстає в культурному розвитку од 
московського: русифікація, гноблючн українськість, не може підняти про-
летаріату на високий рівень культурної СВІДОМОСТІ!. 

Розуміючи національність, як з'явшце біольоґпчного порядку, а на-
ціональну культуру, як форму усвідомлення, мн вважаємо, що розвиток 
трудових мас, підняття їх свідомостії, можливі найкраще в національ-
них формах. 

Коли добробут є поняттям всієї повноти життя, то ми не відокре-
млюємо поняття соціяльного визволення трудових мас без змоги вільної 
національної культурної творчости. Матеріальний добробут і національна 
культура — це не окремі з'авища, а спільне поняття: чим вища націо-
нальна культура мас, тим вищий їх добробут, і чим вищий добробут, 
там вища культура. Боротись за національну культуру трудового люду 
Де не значить боротися за шовіністичний світогляд мас (чого добива-
ється буржуазія), а за усвідомлення ними свого людського становища 
1 класових інтересів. 

Виходачи з цього, легко зрозуміти, що національна пригніченість 
Українського трудового люду, нограбуванна духа його, є забезнекою для 
"УРжуазного визиску, а з другого боку — визволити український тру-
довий люд це значить розбити духовні кайдани денаціоналізації 
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і одкрити широкий простір народові до розвитку і до побіди над ви-
зискувачами. Національно свідомий — значить, культурний, а куль-
турний — значить, свідомий і класово. Соціальне визволення не мис-
лиме без національного і навпаки: хто хоче національного визволення 
українського народу, той мусить боротись проти буржуазії, котра 
е й національним ворогом українських селян і робітників. 

Через те рішення проблеми влади на Україні мусить бути таке я 
вся вдасть українському народові, а українським народом е головно 
трудове селянство і робітництво! 

Позбавити сили і влади його ворогів, це-б-то буржуазію 
„общеруську" (московську й українську), жидівську, польську і ще там 
яку. Соціяльне визволення — це значить визволення праці від ви-
зиску буржуазії. 

Національне визволення -— це значить визволення духу люду зни-
щення також буржуазії. Буржуазія там і тут. 

Доцільно рішити проблему влади на Україні 
значить, установити клясову владу селянства і ро-| 
бітництва. І хто веде народ до влади, той веде його до визво-: 
лення, як соціального, так і національного. Тому не дивно, що укра-, 
і'нська революційна думка, шукаючи форму влади на Україні, дійшли 
до ідеї Центральної Ради і Трудового Конгресу, це-б-то до к л я с о- : 
в о ї влади т р у д о в о г о л ю д у — седанства і робітництва. 

Трудова класова влада на Україні е законом, котрий диктує соці-
альна структура української нації. Хто справді хоче визволити 
нашу націю, той повинен нищити чужинців-гиобптелів, це-б-то поміщи-
ків, капіталістів і їх прихвостнів з інтеліґенції. 

Всякий, хто говорить нро права буржуазії, хто закликає з нею 
миритись, на ню опиратись, той с в і д о м о з р а д ж у є у к р а-
їнську націю і не хоче її визволення. Де-які кола укра-
їнської інтеліґенції, навіть соціялістичної (соціялісти-федералістн, саЦ 
мостійники-соціядістп), не кажучи вже про всяких „республиканців", 
свідомо зраджують національність (як, прим., всі прихильники Антанти, 
Польщі, Денікіна). Залишити на Україні буржуазний устрій — значить, | 
не зачіпити всієї теперішньої буржуазії, згодитись на її панування, 
а вона, як відомо, ненавидить українську націю, не визнає навіть імени 
України, не допускує культури до народу, а без культури він не може 
стати свідомим, не може боротись за впзволенна. 

Це все вказує на те, що, щоб творити українську державу, треба 
усунути від цієї роботи її заклятого ворога — б у р ж у а з і ю. 

Українська революція — це значить, коли її вестимуть Українці-
- а Українцями е лише селяне і робітники. 

Ясність цього безсумнівна, але українські „соціалісти" у п е р л и с я 
в думку, що Україна ще „не дозріла" до соціяльної революції, що вона ; 
н надалі мусить залишитися в ярмі буржуазі ї , котра має на меті 
спеціально зробити так, щоб Україна ніколи но дозріла! це-б-то вони від-
мовляються від самої думки нро визволення України і від імени б. 
За всаку ціну ці всакі „соціяль-демократи", „ с о ц і а л і с т и - р е в о л ю ц і о н е р и " 
і вся чорна братія з хуторянської „інтеліґенції" домагається буржу-
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а з н о ї України, це-б-то, щоб Україною правила буржуазія, а це зна-
чить — не Українці, котрі навіть чути не хотять про Україну. Ці 
„соціалістичні" і несоціялістичні інтеліґентп контр-революціонерп пред-
ставляють буржуазну ідеольоґ ію, а не капітал. Це слуги капі-
талу, а не капіталісти, а тому не мають розуму капіталістів і не уяв-
ляють, що справжня буржуазія ніколи до влади своїх слуг не 
пустить: буржуазія сама керує, а слуги призначені лише до послуг. 
І лише інтеліґенти-утопісти можуть додуматись до такого абсурду, як 
буржуазна Україна, якою, мовляв, будуть орудувати ці утопісти-
інтеліГенти, а буржуазія буде їх слухати і добре платити та госпо-
дарювати. 

Через те всі українські інтеліґентп-утоністи висунули демо-
кратичний льозунґ: парламентаризм, це-б-то льозунґ буржуазії. 

Що таке нарляментаризм V 
Парламентаризм с суспільною формою міжклясового компромісу 

і спеціальною формою буржуазного устрою. Початкові форми нар.лямен-
таризму —- це мастково-цензове панування вищих клясів, що вир-
вали владу у феодалів. Буржуазія, почувши свою суспільно-еконо-
мичну силу, захотіла сама давати закони соціяльного співжиття і ви-
робляти своїми руками забезпечення свого панування. Але згодом, коли 
трудові кляси підросли політично і добились права голоса, тоді буржу-
азія погодилась (ще не скрізь) на загальне голосування, щоб не заго-
стрити відаоспн і щоб з трудовими масами виробити компроміс, скріпле-
ний самою формою державного устрою, конституцією, якій надано зна-
чіння постійного авторитета і джерела права. 

Компроміс Цей знайдено: демократичний нарляментаризм! 
• Для буржуазії він є необхідний і то не цензово-маєтковий, а загаль-

ний демократичний, такий, що обєднував бп компромісом всі верстви 
населення, щоб усі , мовляв, були суверенами. Коли знайти таке 
місце, де зходплись би представники всіх воргуючігх клясів, де 
можна б їх звести на переговори, то вл;е там можна знайти компроміс 
і иараліжувати ним активну ворожість. 

Анальоґію побачити можна при справжній (мілітарній) війні: колп 
противники зачувають невидержку, то вони дуже хочуть десь зійтись 
і зачати переговори, виступаючи кожний з міною переможця і погро-
жуючи в кожну хвилину розпочати війну. Коли суперечності! великі 
і компроміс тяжко знайти, то противники все-таки використовують пере-
говори для нереґруповання сил, для подачі допомоги в слабі місця, 
дла підготовки нобіди. Так вироблали Поляки в обсадженому Львові 
весною 1919 року: вони затівали переговори що-разу, як тільки Укра-
їнці досягали успіху і стояли на передодні перемоги: Поляки вичікували 
просто корпус Галера, підвозили тимчасом харчі, набої то що. Справи-
вшись з кризою, вони зривали переговори, а коли вже підійшов корпус 
І алєра, тоді без церемоній поперли на повне знищення Українців. 

Це вічно практикована тактика всякої боротьби, і буржуазія ліпше, 
ніж хто, розуміє і вживає її. Вершком її мистецтва е нарляментаризм. 
Гут буржуазія уміє завжди забезпечити собі більшість всякими 
способами : од явного цензового складу, насильства багатирів, котрим 



виключно прислуговує виборче право, аж до загального „демократичного»' 
виборчого права, котре практично служить лише буржуазії. Всі країни 
з загальним виборчим правом все-таки мають парламенти з буржуазною 
більшістю. Хто знає технику виборчої боротьби і способи підготовки до 
неї, тому нема чого пояснити, як можна добитися панування, визис-
куючи темноту мас при помочі всяких страховині,: бога, церкви, царя, 
культури і т. д. 

Коли вже прийшли представники ріжних клясів до нарляменту, зна-
чить. вони визнали взаїмно право на „законне" істнування, Соціялістн-
нарляментаристи фактом входу в парламент буржуазії визнають закон-
ність її істнування. законну участь у законодавстві і в охороні своїх 
інтересів. Для буржуазії більш нічого, власне, і не треба, далі вона вже 
зуміє укоськати непокірних. Для неї в цім напрямі служить величезна 
сила державної організації, інерція суспільно-державного устрою і ма-
теріальна перевага. Опріч того, вона дуже вміс використовувати засоби 
духово-культурної суіїестії, яку доводить до такого терору, що неорга-
нізована більшість трудових мас не мас чого протиставити. Одна 
церква, преса, наука, мистецтво чого варті! Все талановите, енергійне, 
красномовне з буржуазії і інтеліґенції кричить, жестикулює, доводить, 
аргументує про доцільність, справедливість і в и г і д н і с т ь буржуаз-
ного устрою. Особливо, про виг ідн ість! Ви бачите раз-у-раз, як 
спритні скоробрехн накручують в темні голови такого сміття, такої без-
соромної нісенітниці, що аж страшно стає: власник доводить най-
митові, що йому, наймитові, вигідні ще не мати власности і то 
через те, що власність належить нншпм. Що б робив наймит, колн б не 
було нанів ? Хто б дав йому роботу і врятував од голоду V Коли б у 
панів одібрати власність, то всі робітники умерли б з голод}7! О, це 
було б світове нещастя... Отак кричить власник, викручується, напо-
сідає на темну голову, а вона врешті понуриться і йде в ярмо далі. ] 

„Парламентарна демократів" —• це вицвіт буржуазного устрою, 
доведена до льоґичного кінця ідея компромісу в класовому суспільстві, 
при чому уступка в цьому компромісі зроблена одною стороною' —і 
тру д о в и м и м а с а м и в формі и р и з н а н н я законності! бур-
жуазного устрою суспільства. За це признання трудові 
маси дістали виборче право, право вступу впарлямент. Бур-
жуазія розглядає цей допуск трудових мас до парламенту, як право, 
реальним змістом котрого є признання за бужуазією права панувати. 
Дивовижна річ! Коли слабший повинен признати право д у ж ч о г о 
панувати над собою, то це трактують, як право для слабшого, коли це 
справді є лише признання б е з п р а в с т в а для слабшого, це є при-
знання б езсилости для трудових мас з правом говорити про 
цю безсилість в нарляменті. А для буржуазії це є признання її  прана 
панування, на продовження насильства над трудовими масами. В д і й с -
ності!, отже, що таке парламент? Це узаконення буржуазного н а с и л ь с т в а 
і неремирря з пригнобленими, це прнпинка боротьби, н р о в о л о ч к а 
часу переговорами, це признання поразки для пригноблених. Хто 
з трудових елементів йде в парламент, цим він деклярує свою по-
разку, йде просити милости у переможця! Буржуазія довго не х о т і л а 
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пустити до парламенту трудових мас, вона покладалась на грубу силу, 
а коли побачила, що грубим гнітом вона провокує повстання і револю-
цію, вона Пустила маси до парламенту, малюючи цей похід їх, як „дару-
вання" їм „Права" вершити суспільними справами. Вона розуміла дійсну 
суть домагань трудових мас, це-б-то внутрішню безсилість їх зро-
бити переворот, а доконати безсилого лекше всього переговорами. О, 
коли б трудові маси т е п е р не пішли в парламент, коли б соціалісти 
відмовились йти на неремирря, а просто займались організацією трудо-
вих мас, то власне це викликало б страшнпй переляк в буржуазії, яка 
б не знала, які сили таяться в ворожому таборі. 

Але парламентарна школа не пройшла дарма для трудових мас! 
буржуазія переконалась, що коли піти в ряди трудового люду, записа-
тись в соціялісти, то потім можна дістати мандати в парламент і пере-
говорювати в йому не з трудовими масами, а . . . сама з собою. На зверх 
виходить, що представники буржуазії переговорюють з представниками 
трудових мас, а справді ? Справді буржуазія говорить з своїми лазутчи-
ками, нишпорками, аґентами, посланими в табор трудових мас. 

Аі'ентурну службу для буржуазії взяла на себе інтелі ґенція . 
* * 

* 

Роля інтеліґенції, як парламентера між двома ворожими таборами -
трудовими масами і буржуазією, незвичайно цікава, і ми мусимо на цьому 
спинитись трохи докладніше. 

З попереднього розгляду про інтелігенцію ми знаємо її двоїсту 
природу: вона" не має знаряддя продукції, вона наймає свою інте-
лектуальну енерґію, природа її соціяльного становища, безумовно, трудо-
ва, але по-за тим вона на службі у капіталізме, приймає участь в роз-
поділі надвартости і, завдаки природній монопольності! здібностей, хистові, 
талантові, має змогу одержувати плату за монополію в формі „ренти на 
талант", має змогу збирати капітал і з посереднього експльоата-
тора надвартости обертаетьса в безпосереднього, придбавші! 
знаряддя продукції. По способу свого життя, по своєму культурно-
нсихольоґичному типові вона нічим не одріжняеться від буржуазії, 
а коли п є ріжниці — вони лише кількості, а не якостні. Трудова ін-
теліґенція, як клясово несвідома частина трудових мас, грає ролю 
пасивної зброї в руках буржуазії. В усякому разі інтелігенція не 
є окремим класом, а лише служебною частиною инших класів. Вона слу-
жить тому, хто їй більше платить. їй вигідно мати забезпечений, твер-
дість свого становища, і тому вона служить тому класові, який твердо 
держиться в житті. Коли вона помітила зріст сили трудового клясу, 
то почала переходити потроху до його, перебігати з надією, що тут 
укріпиться. Але доки панує буржуазія, то їй вигідніше триматися біля 
неї, тим більше, що буржуазний устрій дає їй надію на отримування 
монопольної ціни за здібності!, Гарантує їй ренту таланта. Чи ж може 
інтелігенцій покинути такий нривілейний устрій і піти в якусь невідо-
му, не ясну, небезпечну буду чину, яку обіцяють трудові маси ? Ні, 
краще так, як є. 
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Нл помічаєте, як середній шар інтеліґенції кокетує а трудовими 
масами, заграє в соціялізм, метушиться з питанням на устах: „хто ж 
переможе йде до трудових мас, озираючися на буржуазію, йде потім 
до буржуазії, озираючися на трудові маси, і не знає, де притулитись 
притулиться до буржуазії, то бігає нишком, як Никодим до Христа. до 
трудового люду вночі на пораду і з словом співчуття, боючись одкрито 
перейти до нього, а притулиться до трудових мас, то нишком бігає до 
буржуазії, нишком дістає „підпомогу", летить в парламент, стає по-
середником між ворожими клясами, умовляє їх на мир во імя права, 
справедливості!, нроґресу, культури, братрества, рівностн то-що. Нпкоднм 
буржуазного устрою, він справді заклопотаний, він хоче все знати, що 
робиться в обох таборах, він вломлюється на ролю носередника-ко-
місіонера Іі вертиться під ногами скрізь у буржуазїі і пролетаріати. 
Він боїться, коли хтось з ворожих клясів цілком переможе! Тоді 
посередника вже не треба буде. 

А йому треба грати ролю в житті. Нін не має ноки-що маєтків, 
цензу, то й не може іратн ролі в деспотіях феодального панства; про-
летаріят ще не переміг, і нічого конкретного тут нема, то треба такого 
суспільно-політичного устрою, в якому міг би грати ролю інтеліґент. 
Для цього треба іменно пардяментаризму. 

Власне, парламентаризм і потрібний інтеліґенції, як рибі вода! 
В деспотіях царів, імператорів і їх феодалів безмаєтні інтеліґенти не 
грали і не можуть грати ролі, пролетарського устрою ще нема, та і вза-
галі це єсть непевна справа, отже єдиний вихід, єдиний корпстний устрій 
— парламентська демократія, що дає величезний простір дла інтеліґента. 
Тут він може розгорнути всі сили і виходити на вершки соціального 
становища, іратн „історичні" ролі, мати шикарні бенефіси від імпресаріо-
буржуазії і оплески від трудової ґалєрії. 

Парламентаризм, буржуазна демократія — та це є вимріяний для 
інтеліґента устрій! І сюди вклав ідею компромісу інтеліґент. Для 
інтеліґента не користна в і й н а між класами, йому найбільш відповідає 
час переговорів, коли він може носередничнти, перебігати від одного до 
другого, нпкодимствуватн, використовувати щось там і тут, зважувати;8 

шанси, сили, огладати в обох таборах боєві резерви і пристосовуватись 
до ситуації з найбільшою певністю, бути паном копюнктурп. Коли ж 
табори оповістять війну, иеребіганна стане неможливе, треба вже 
означуватись вже на якомусь одному боці, треба поділа ти його добру 
і злу долю. Добре ж, ак ця доля буде „щаслива", а як що цей табор, 
в якому осів інтеліґент, завалитьса, попаде в полон ? О, тоді зле. 
Краще не допускати до війни! Краще берегти саку-таку рівновагу і 
мати широчезне поле для успіху, розмахуватись свобідно, витати на 
всій площі життя. Рівновага, мир — це все для інтеліґента. а реальна 
форма рівноваги —- місце переговорів, компромісу — парламент! 

Тому парламент е сценою, на якій ірає ролю лише один актору 
інтеліґент. Иереговорщйки ірають ролю статистів, хора, а громадянство 

ролю публпки, що має обовязки: платити за білет і о п л е с к у в а т и . 
Актор щасливий бути в доброму ансамблі, і він розуміє цей ансамблі», 



— 193 — 

ніс добру сцену і склад партнерів, а також — повний партер і ґалєрії. 
При порожньому театрі ансамблю на сцені не буває! 

Парламент показує статистикою, що депутатський склад форму-
ється в подавляючій більшості! з інгеліґентів, представників вільних 
професій, в першу чергу адвокатів, журналістів, техників, духовенства, 
лікарів і т. д. Дійсні представники клясів буржуазії і трудового 
— в меншості!. Блискучий зразок — нарлямент французької „демо-
кратичної реснублики'-. Те саме нарлямент Німеччини, Австрії, Чехії, 
Америки. 

Чому це так ? А тому, що буржуазії вигідно посилати туди та-
лановитих слуг, які невтомно і з більшим хистом оборонять її інтереси, 
ніж нона сама, що займається практичним ділом адміністрацією госпо-
дарства і обраховуванням надвартости, а трудові маси мусяті, також по-
силати представниками від себе інтелігентів, бо хто ж з нас, темних 
людей, зуміє так гарно, красномовно говорити, розуміти, кричати, кру-
тити ? Хіба мужик або робітник читав так багато, щоб все знати? 
Хіба його не обдурять там панн життя ? Ні, вже хай іде спасенна душа 
доброто наш,-а. котрий по совісті заступиться за бідних людей. І по-
силають панків-інтеліґентів. А тим цього й треба! Війни нема, йдуть 
переговори, інтелігент з обох боків веде ці переговори і з обох боків 
мас плату, довірря, грає ролю і дістає оплески. 

Інтелігент зрозумів, що нарлямент — це єдина форма вищого забез-
печення для соціальних гермафродитів, і тому красномовно, з усім та-
лантом, завзяттям, обороняє цю форму політичного устрою, цю органі-
зацію компромісу. Інтелігент зрозумів, що вже вигідно йти в соціялісти 
і діставати мандати од виборців. Це вже дуже вигідно, і тисячі! сто-
личних адвокатів, лікарів, техників, журналістів записуються в „соція-
лісти-1, перед виборами летять з промовами по провінції, трублять про 
себе в Газетах, розпинаються за інтереси кожушаних дядьків або за-
смальцьованих робітників, наче б-то він знає ці інтереси, і здобуває ман-
дати. Мандати здобуто, попав на сцену, тепер показати себе перед 
партером, перед буржуазією —• і показує! 

Йому — аби замітили! Йому треба звернути на себе увагу, на 
свій талант. Коли вже це досягнуто, тоді треба продатись дорожче. 
Коли буржуазія помітить здібності!, талант такого соціаліста, то при-
значає добру ціну. Трах-бах і досяг! Характерно, що всі оті нремєри 
і міністри Франції Бріян, Бівіані, Мільєран і ин. — все бувші со-
ц і я л і с т и. Інтеліґент з провінціяльного містечка — хто його по-
бачить, де він може показати себе ? Парламент — найкращий спосіб 
реклами, от і треба туди пролізти, а як ? Коли нема за що за-
чепитись на буржуазній дорозі, то чіпляйсь за соціалізм, котрий також 
може відтранспортувати до мети. Добивсь до парламенту, зробив ре-
кламу і . . . реалізував потім чистоганом. Цей факт метаморфоз в пар-
ламенті з соціалістів у буржуазію дуже часто номічаєтьса і має один 
смисл, що для карериста соціалізм був транспортером на верхи та її 
' оді, а не якесь там переконання. Зрозуміло, що парламентаризм є най-
кращою позицією для інтелігентського акторства, биржою для продажі 
"ДІбностей і хисту, а тому інтелігент стоав і мусітиме стоатн горою за 

М. Шапова.і. Революційний соціялізм. 13 
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демократію, за компроміс між буржуазією і трудовими класами, за без-
конечні переговори, постійне перемирря, ВиГ£ЇГІЄ(1ЄІ1. 

Інтеліґент приносить в трудові маси свою сущність і старається 
опанувати уми. Він препарує ідеольоґію на свій смак, перекалічує 
Маркса так, що Маркс кричить „я не марксист", „поглиблює" теорію-
історичного матеріялізму до повного автоматизму, вигадує якусь надпри-
родні) ролю містичних продукційних сил, веде себе страшенно „реаліст 
тично", доводить, що, доки капіталізм не дозріє, доти ніяк не може бути 
революції, не можна навіть думати про соціялізм; що соціялізм ніяк не 
може появитись, як лише з капіталізму, і то тоді, коли капіталізм на-
решті завагітніє іменно на соціялізм, і процес вагітності! має тягтись 
невідомо скільки, не можна робити натиску, удару, революції, бо капі-
талізм може злякатися і зробити мертвий викидок соціялізму; тут не-
безпека, бо, замісць живого соціялізму, може родитись мертвий викидок, 
і трудові маси на цьому нічого не виграють, а треба терпеливо ждати, 
ждати і дбаю плекати та доглядати за вагітною істотою. Так тобі ви-
кладає, нлете язичком, моторненько перебирає ніжками, вертиться, сучить 
кулаками в бік капіталізму, а разом з тим умовляє, нашіптує, чаклує, 
удає мудреця, що знає весь хід історії, що на все має готову відповідь, 
що говорить про „зрілість", а не вказує прикмет тієї зрїдости, разом 
з тим озброюється проти всяких „романтиків революції", всяких „дрібно-
буржуазних" соціялістів, котрі напирають на вагітний соціалізмом капі-
талізм, ніяк не хочуть згодитись на нролєтаризацію трудового селян-
ства і провокують переворот, заірожують розбнтп компроміс, знищити 
иарляментаризм, цю єдину мрію, єдину фортецю інтеліґента-наймита, ін-
теліґента-нрихвостна пануючих класів. 

Інтеліґент ненавидить революційний соціалізм, що проповідує не-
гайну революцію, і тому всіма силами посилається на „Европу", на я к у с ь 
особливу її культурність; він вхопився зубами за марксизм, п р е п а р у в а в 
його в теорію оправдання капіталізму зручним базіканням про залізний 
хід історії, іманентність законів розвитку продукційних сил, і з н о б і д о -
носним видом влітає в парламент на переговори, на виступ в ролі про-
відника трудових одурачених мас. 

Парламентаризм є інституція іятеліґентська для захищення ка-
піталізму од соціяльної війни. Коли знайшлись соціялісти, що не п ішли 
в парламент, що пішли громити цей храм буржуазного шаманства, то 
інтеліґентн-запроданці закричали, що то „дрібна буржуазія" і т. д„ аби 
криком пригасити свідомість мас! 

Одначе, велика російська революція ударила з такою силою на 
кубло капіталізму, на, тюрму трудових мас, що аж курява встала і 
лунало таке страшне виття буржуазії і скіглення інтеліґенції! Суверен 
народу впав, тепер, мовлав, починається анархія, гнбіль культури і права, 
пограбовано суверенітет народу! І це говорить вся продажна наволоч , 
яка сміє твердити, нібп в парламенті є якийсь вираз суверенної воді 
трудових мас! 

Добрий вираз! Народ буває сувереном одну секунду за кілька років 
— коли опускає в скриньку виборчий бюлетені» з іменем свого предателя-
•Зробившп цю роботу, ошарпаний, голодний, одурений „суверен" в і д х о д и т ь 
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потім на фабрику до визискувача, на поле до феодала-нлянтатора і „суве-
ренно" віддає свою кров, нерви, мускули, мозок в найгидшу експльоатацію. 
Ііро яку ж суверенну волю можна говорити в парламенті, в державній цита-
делі капіталізму, в нотаріаті, де трудовий люд мусить посвідчити при-
знання законним свого економнчного рабства ? 

Інтеліґенти-соціалісти, ак запроданці, просто дурить народ, 
коли говорить йому про вираз його суверенної волі в парламентаризмі. 
Вони мають одну отруйну потіху: от коли народ вибере в парламент 
більшість соціалістів, тоді вони там видадуть закони про соціалізм і т. д. 
Це, розуміетьса, брехна, бо хто забороняє буржуазії розпустити 
такий парламент, лівих депутатів арештувати за зраду і розписати нові 
вибори, на яких буде поправлено „недогляд" і вибрано, кого треба ? 
Хіба не відомо, що скрізь в парламентарних демократіях вибори відбу-
ваються за гроші ? Фактів сховати не можна, весь світ знає, наприклад, 
що в Америці, Европі вибори рішаються грошима. 

Та що взагалі зробить „соціаліст", коли він продавса на службу 
капіталізму ? Відомо, що в чеській республиці міністром-ирезидентом 
є соціаль -демократ Тусар, член добре організованої великої, най-
більшої з партій, найчисленніще представленої в парламенті. 1 коли 
лсйб-орґан соціяль-демократії „Ргауо Ьісіи" спробував покритикувати суд, 
яко класовий суд, то міністр юстиції, колеґа 'Гусара, якийсь аґраріії, 
сконфіскував це число „РГЯУО Ши", потяг до суду, на основі за-
кону про „підбурювання" людности, редакторів газети, орі'ана пана пре-
мера! І що ж ? думаєте, що Тусар викинув свого колеґу з кабінету ? Ні... 

Мі.гіонїї подібних фактів житта дає що-днн, і не розуміти їх можуть 
тільки безнадійні сліпці, дурні, або свідомі запроданці буржуазії. 

Парламентаризм, самий рознродемократичний, не годиться для тру-
дових мас вже через те, що він знаменито обслужує буржуазію і дає 
їїі захист. 

Коли тенер соціялісти сидять по парламентах і нравительствах, 
та ще й провідну ролю грають на шкоду трудовому людові, то цим дано 
доказ, що парламент є корисним лише для творців його, для буржуазії 
і її соціалістичних прихвостнів, що ставлять штемпелі на буржуазну по-
літику, що санкціонують грабіж народу і кланутьса іменем Маркса 
й Енґельса, що вони робднть саме те, що апостоли революції і соція-
лізму хотіли. 

Буржуазія може спокійно спати, коли замісць неї добре орудують 
її справами соціалістичні наймити. Соціялісти-пар.ляментаристи і міністри 
погукують на пролетаріат, що треба ждати, що' продукційні сили цього 
вимагають, що треба тихо працювати і не страйкувати. Буржуазій хитро 
посміхається і похвалює: „добре!", утворює ріжні штучки з валютою 
(у Чехії), з хованням продукції, з дорожнечею, не ніднпсуєтьса на по-
зички (у Польщі) і витикає скрізь нальцами - ось нке, мовлав, соціа-
лістичне господарство! Буржуазія наймає агітаторів, що критикують 
спеціально міністеріабельннх соціалістів, комнромітують тих ослів з иорт-
федами і підбурюють темних голодних людей проти соціялізму взагалі. 
-Компромітація соціялізму перед трудовими масами — ось 
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головна мета буржуазії, що бере в свої міністерства парламентарних 
соціялістів. І вона досягає величезних успіхів в цьому напрямі. 

Соціялізм, як наука, є неі'ацією капіталізму, є наукою про знищення 
визиску, це-б-то капіталізму, а запроданці-соціялісти обертають „соція-Я 
лізм" в засоб знищення соціялізму і позбавлюють трудовий народ енергії 
і мрії визволення. 1 техничним способ знищення соціялізму є парля-Я 
ментаризм. 

Соціялізм вважає своїм техничним способом боротьби проти капі-И 
талізму лише один — соціял і стичну революцію. І всі соція-Я 
лісти це знають, навіть ті, що йдуть в парлямент, але коли вони там | 
утверждають іменно парляментаризм, то свідомо зраджують соціялізм, од-Д 
кидають єдиний засіб його здійснення — революцію. Рішаючи проблему 
влади трудового люду, ніяк не можна. прийняти парляментаризм, що с 
по суті признанням законного істнування капіталізму. 

Для соціяліста є одна дорога — соціялістична революція і дик- :;{ 
татура трудових мас, замість диктатури буржуазії. Для соціяліста це 
питання мусить бути вирішеним, і він може говорити лише про орґані-
заційні форми революції і її влади. Щ 

* * 
* 

Російська й українська революції виробили основну організаційну 
форму: депутатські ради трудового люду. Ріжниця між совітською 
і радянською системами була та, що українські ради булп орґаном верхов-
ної влади, а судова і виконавча влади були одділені од законодавчої, 
опріч того, виконавчий апарат був бюрократичним, а не колегіальним, 
як совіти в Росії. Можна зазначити, що принці ново в питанні 
влади законодатної не було ніякої ріжниці між совітською і національно-
українською формами, а були великі ріжниці в методах адміністрації 
і формах виконавчого апарату. 

Центральна Рада і Трудовий Конгрес були орі'анами верховної 
влади України, зложеними з представників трудового люду. Очевидно, 
що виникнення цієї трудової класової влади випливало з характеру су-
спільного організму українського населення, про який я згадував вивіє. 
І доки буде боротись народ за визволення, доти на Україні е н а т уіИ 
ральною владою лише така класова трудова влада, а ніяка инша. 
Всяка инша була б не українською. 

Отже, нринціни, положені в основну утворення Центральної 1'ад» 
і Трудового Коні'ресу, являються еднно-можливпмп, просто ВИХОДЯЧИ 3 ро-
зуміння нашої соціяльної структури, опріч того, класова трудова влада 
є основним постулатом соціялізму. Ніякої иншої влади соціялісти не 
можуть підтримувати, як лише трудову, класову. 

Але чи „соиЬтн" або „ради", зложені на їх зразок, коми б у а іЦ 
довольнити соціалістів нринціново, як постійна форма сусп ільного 
устрою ? 

М и повинні пригланутиса до їх ближче. Нринціново - - це влада 
трудового люду, ним вибрана, дла оборони його інтересів призначена. 
Відношення до неї з боку соціялістів може бути лише позитивнії'1-



Важним питанням е устрій їх. Коли уявити, що кожний фабричний 
комітет е виразом інтересів фабричної робочої громади, кожний сільський 
е виразом інтересів сільської громади, а їхні уповноважені зберуться 
і утворять спільну трудову раду, котра орудуватиме всіма справами 
в межах своєї компетенції, то це й буде те, що нам бажане. Річ може 
йти про числову участь кожної галузі зайняття, і тут ми можемо сказати, 
що рівність права мусить бути застережена для всїх фахів. Чи так 
воно е справді в Росії і на Україні — можна сумніватись. 

З практики знаємо, що робітничими справами орудують фактично 
представники най численнішого фаху. Дрібні числом фахи робіт-
ничі тонуть в абсолютній більшосте багаточисленного фаху і виразу своїм 
інтересам в „радах" не дістають. Очевидно, що в соціалістичному су-
спільстві принціп захисту праці буде одправнпм пунктом всієї суспіль-
ної орґанізації і насамперед вироблення о д и ниці о ц і н к и праці 
кожного фаху. Як зміряти працю хлібороба, металіста, складача, пись-
менника, парикмахера, столяра, учителя, годинникаря, кочегара, музиканта, 
конторщика, швеця, інженера, кравця і т. д.? Клясифікація зайнять 
і фахів мусить бути детальною, а одиниця оцінки праці загальною, 
щоб можна було міряти відношення кількостей і якостей в кожній 
галузі зайняття. Це питання найтрудніще в калькуляції затраченої 
інтелектуальної і фізичної праці. < )соблпві труднощі будуть нри 
установленні мірила для фізичної і духовотворчої (не господар-
ської) праці, як також розцінка праці в індустрії і сільському 
господарстві нри обміні їх продуктів. Безумовно, пптання про спра-
ведливу оцінку, праці будуть центральними в усій системі продукції, 
обміну і розподілу. Яким же способом будуть вони справедливо про-
ведені, коли частина робітництва, через малу чисельність їхнього 
фаху, не буде навіть представлена в „сов'Ьтах"? А це цілком можливо 
при перемозі на виборах найкрупнішої професійної Групи, що цілком 
є природним. 

В практиці доперішніх „совітов" і рад ми установили два періоди: 
1) період панування партій соція.лістично-уміркованих і 2) комуністичної 
партії. Перші відносились з де-якою терпимістю до принціпу Ііронор-
щонального представництва, друга ж рішучо хотіла затвердити своє ви-
ключне панування. Розуміється, це неоднаково помічалось в практиці: 
угорський ., большевизм" найбільш близько стояв до права нропорціо-
нальности представництва трудових інтересів, хоч і переводив в замаско-
ваному вигляді принціп переваги іцдустріяльного робітництва над селян-
ством, в Росії це робилось з більшою отвертістю, а на Україні вже 
Цілком комуністе виступили ворожо проти селянства, як то видно 
з правила що-до виборів до конгресу рад. Норівнашш зробимо потім, 
а тенер зазначимо, що комуністи Україні установили представництво так: 
по 1 депутатові до Конґресу Рад від 1000 червоноармейців, 10.000 ро-
бічників і 50.000 селян. Для всякого ясно, що тут визирає стара 
пансько-буржуазна куріяльна система, яка не визнавала не то що 
загальності! виборчого права, а й рівності!: тоді тільки було 
найбільше число депутатів для капіталістів і поміщиків, а найменьше 
Для селян і робітників. Поділ на курії — це укоханий засіб буржуаз-
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ної виборчої ординації, в котрій червоною ниткою проходила думка нро 
с т е п е н ь буржуазної благонадійності! ріжних Груп, і тому, 
наприклад, приватні землевласники поділялись на дві-три Групи (дрібні, 
середні, великі), з котрих найбільше виборче представництво мала і'рупа 
ве.т шейх землевласників. 

Тут, в совітській системі, ми бачимо те ж саме: на курії по сте-
пені „нролетарськости" ділиться трудовий люд. Тут, як правило, немаї 
буржуазії, е лише рівновартна перед правом маса трудового люду, але 
підозрілість доктринерства дбайливо зазирає в шнари і хоче вишукати 
стенень неблагонадійности з пролетарського боку. 

Розуміється, таку позицію зайняли комуністи не з огляду госїю-
дареько-суспідьної доцільності! і справедливості!, а виключно з по-
лі ТIIЧ Н11 х мотивів — для зкрінлення свого партійного впливу 
і антиселянської ідеольоґії. 

Про голий цинізм цього не цриходиться говорити: він являється 
виразом того марксистського запаморочення, яке вважає трудових 
с е л я н (це-б-то, які не дістають надвартости!) за „дрібних буржуїв" 
вже за одно право власности на землю, но їхньому фальшивому пере-
конанню — „знаряддя продукції", як у шевця шило й дратва, у кравця 
голка й нитка, хоч селяне, шевці, кравці, іцо працюють своїми руками, 
нікого не експльоатують. Марксисти залишаються вірними собі й, вихо-
дячи з кульгурно-психольоґичних прикмет селянства, яке через темноту 
в де-яких краях і то лише в де-які моменти виявляло консерватизм, 
страх перед церквою то-що, виступають ворожо проти трудового селян-
ства, разом з тим помовчують нро „жовті" союзи робітництва і майже 
загальну несоціялістичність його в Ані'лії й Америці. 

Прпнціпн партійної політики марксистів ведуть до розколу трудо-
вої маси на „благонадійну" робітницьку, індустріальну, і „неблагонадій-І 
ну" — трудове селянство, наче б то працн на фабриці є більш до-
стойною, ніж праця на землі? Праця скрізь є праця, чи на фабриці 
чи на землі, важно .інше одно питання : хто, де і оскільки експльоатує 
чи екенльоатованпіі. Це асно, але коли люде хочуть скріпити своє по-
літичне иануванна, всупереч другим, то вони тоді не хочуть бачити цієї 
ясностн. починають „на свій смак" робити кваліфікації праці і твер-
дять, що робити на землі — „буржуазно", на фабриці — „соціалістично", 
йдуть консеквентно до того, щоб скріпити політичне иануванна трудо-
вої мецьшости над трудовою б і л ь ш і с т ю. Вса річ в тім. 
що на Україні подавляюча більшість селянства — факт, через який 
марксисти хочуть просто переступити шляхом політичного насильства. 

Але суворий реалізм життя сміється з чесного дон-кіхотства де-
яких з їх і з неприкритого політичного кареризму більшости їх. Марк-
систи не можуть укріпити панування пролетаріату над селянством, бо 
методи їх політики ведуть їх до прірви -—. повстання селян. Тут все 
асно: будучи субєктивно революціонерами, вони обєктпвно гра-
ють контр-рево.люційну ролю, підбурюючи селян проти революції, одштов-
хуючи їх в кут реакції, злоби. 

Коли на Україні марксисти — комуністи установлюють явно курі-
альну систему виборів, то на Угорщині вони це зробили більш талано-
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вито — замасковано, але практичні наслідки ті самі. По конституції 
..Угорської Соціялістичної Федеративної Радянської Республики" орі'ани 
політичної влади будуються так: 

1. Сільська рада складається з делеґатів, посиланих трудо-
вим селянством по 1 з кожних 100 душ жителів, управнених до виборів. 

2. В городах (містах), за які ввая;аеться кожний населений 
пункт з більше як 6000 душ населення, трудовий люд — робітництво 
посилає 1 депутата від кожних 500 душ правоздібного населення. 

Місто Будапешт ділиться на округи, і кожна округа так сало 
утворює раду з депутатів но 1 на кожні 500 душ населення. Окружні 
ради утворюють Центральну Раду м. Будапешта в числі 500 де-
путатів, висланих од окружних Рад. 

3. Повітові Ради (не більш 60 душ) утворюються з делеґа-
тів од с ільських і городських рад но 1 на кожні 1000 душ 
нравоздібною населення, але з умовою, що депутати від городських 
рад складатимуть не більше половини повітової. 

Тут підчеркнуто ніби-то пошанування до сільської більшості!, але 
гехника виборів до Повітових Р а д вказує на доволі хитрий хід: 
вибори депутатів роблять городські ради і уповноважені 
від сільських рад но 1 від кождої. Це значить, що коли повіт 
має 20 сільських рад, то від їх приїздить на вибори 20 уповноваже-
них, а городські ради приступають до виборів іп согроге. Очевидно, 
городські, це-б-то робітничі, виборці складуть в усякому разі п о л о-
вину депутатів повітової ради. 

4. Комітатські ради складаються з не більш 300 депутатів, ви-
бираних її о в і"т о в и м и, г о р о д с ь к н м и радами і радами о, к р е-
м-их городів (що мають муніціпальну самоуправу). Окружний Вико-
навчий Комітет заздалегідь вказує, скільки депутатів мусять дати 
повітові, городські ради і окремі городи. Без сумніву, всі городські ради 
дадуть лише робітничих депутатів, а повітові дадуть, очевидно, половину 
селян і половину робітників, це-б-то комітатська рада матиме робітницьку 
(городську) більшість. Більш ніж очевидно, що з повітових 
рад може піти до комітатських безумовна більшість робітників городських, 
коли взяти на увагу степені, толерантності! і права марксистів-комуні-
стів, які не цураються не лише методів неприхованої демаґоґії, а навіть 
простого насильства і партійного терору. Отже конституція з а б е з-
н е ч у е більшість в комітатських радах городському робітництву. 

5. К о н ґ р е с гру д о в и х Р а д Угорщини, як верховний зако-
нодатний орґан Республики, складається з депутатів, присиланих к о м і-
датськими і городськпмн радами но 1 депутатові на кожні 
ІЮ.ООО душ населення. Ясно, що буде більшість делеґатів робітництва, 
бо кожна городська Рада пошле од себе лише робітників, а кожна 
комітатська, маючи в собі робітницьку більшість, пошле також 
о і л ь ш е представників городського робітництва. (Таким майже робітниць-
ким і був 1. Конґрес Рад, що ухвалив і конституцію республики). 

Законодавцям, що давати Конституцію, було цього мало, і вони 
включили в неї, що, опріч цих делеґатів, до Конґресу Рад висилає 
окремо Рада Народні,ого Господарства (фактично — головна рада про-
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фесійних робітничих спілок) 40 членів Конґреса, а Центральна Рада 
міста Будапешта висилає 50 членів свого Виконавчого Комітету, що 
є ділком не пронордіонально до населення Будапешту, який має 
800.000 всього населення, а не лише нравоздібного. Будапешт по-
силав бн по загальній ординації лише 10—15 депутатів, а по виключ-
ному праву він посилає 50! Розуміється, прибавка по-над норму 
від робітництва майже 80 депутатів є повним забезпеченням городської 
робітничої білі,шостії на Конґресі Рад Угорщини, котра с переважно 
селянсько-хліборобською країною! 

Так марксисти (комуністи і не комуністи) боряться (зглядно бо-, 
ролнсь) проти трудового селянства на Угорщині. 

В Росії, но совітській конституції, червоною ниткою проходить ви-
борча перевага городського робітництва над сільським людом і то в про-
порції 1 : 5, це-б-то городське населення (трудове) дає одного депутата 
від числа населення, меньшого в 5 разів, ніж сільське. При пануванні 
певних методів це забезпечує „диктатуру нролєтаріята" над трудовим 
селянством. Як відомо, весною 1919. року на виборах до рад на Укра-
їні в перший раз пройшла більшість селянська і то українська, це-б-то! 
вона стояла на платформі української соціялістичної нроґрами (пере-
важно нашої партії), то уряд „українського комуніста" Раковського проспи 
розігнав ці ради і звелів вибрати нові („не буржуазні") з пере-
вагою російських комуністів. Тут марксисти йдуть на насильство над 
селянством не лише з своєю марксистської ворожнечі, а й з ненависті! 
до ідеї українського національного самоозначення. Що це так, показує 
відношення російських комуністів до українських радянських партій 

боротьбистів (революційних соціялістів) і незалежників (марксистів), 
котрі твердо стоять на ґрунті радянського устрою соціалістичної 
України, але також домагаються нолітпчпо-державної самостій-
н о с т и Української Республики. 

Національний момент тут ускладнює справу з проблемою влади, 
і російські марксисти-комуністи пере с л і д у ю т ь, тероризують укра-
їнських комуністів (незалежннків-маркснстів). Марксиста на марксистів 
наїхали через національне питання, то що л: говорити про відношення 
їх до боротьбистів-комуністів, що стоять на ґрунті не марксизму, а ре-
волюційного соціалізму! Тут перед нами красномовний факт, що боротьба 
йде не за класов і інтереси, бо всі названі партії стоять в обороні 
одного класу, тих самнх інтересів, а виключно за ідеольоґичні 
інтереси, або, кажучи в термінах політичної боротьби, за н а р т і н н і 
інтереси. 

Тут ми приходимо до незвичайно цікавого, але неасного, питання: 
що таке н а р т і я і її і н т е р е е н ? 

* * 
* 

Партія єсть представництвом і д е о л ь о ґ і ї, а не т р у д а, В цьому 
головна її ріжннця від трудових спілок чи професійних союзів або 
инших аких клясово-економичних організацій. 
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1? одну партію люде входять з однаковими переконаннями, а не 
однакового клясового становища, чому й бачимо, напр., в соціялістичній 
партії робітника, хлібороба, слугу, урядовця, професора, письменника, 
навіть поміщика, нона, аристократа, і в буржуазній партії часто бачимо 
людей тих самих категорій. Вони борються за переведення їх н о г л я д у 
н життя, вони хочуть нрищепити свої переконання найширшим 
колам людностн шляхом нронаї'анди ідей, аґітації за пенні практичні 
вимоги й инших тактичних засобів партійної боротьби, котрі часто за-
ходять за далекі крайності! активності!, як, прим., збройне повстання за 
переведення своїх ідей в життя. Часто такі далеко йдучі виступи звязані 
з обороною б і ж у ч и х класових інтересів того клясу, ідеольоґію якого 
партія представляє. 

Одначе, це не затемнює дійсної сути партії, як орґанізації людей 
по ідеоль оґнчному признаку. Не те зовсім представляє орґанізацій 
для охорони чи для екснльоатації праці. 

Стаючи в обороні, інтересів праці , організуються ті. хто 
працює к о н к р е т н о і хоче поліпшити умови даної конкретної ґрупи 
робітників, однаково — інтелектуальних чи фізичних. Така, напр.. 
спілка робітників - металістів, чи ткачів, чи столярів, друкарнш-
ків і т. д. Ця спілка заінтересована вся разом, і кожний член її 
з'окрема, незалежно од поглядів на світ: робітник може бути соціалі-
стом, лібералом, релігійним містиком, консерватором, навіть членом 
монархично-хуліґанського союза і т. д„ але коли йде мова нро скорочення 
робочого дня, підвищення плати, поліпшення умов праці, забезпечення 
на випадок хвороби, нещастя, інвалідності!, старости, то він в цьому 
заінтересований безпосередньо, шкурно, і не буде ніколи добиватись, 
щоб збільшено йому працю, зменшено платню і т. д. Трудові профе-
сійні спілки часто бувають зовсім несоціялістпчні, як прим, „жовті ' 
союзи в Німеччині, тредюніонп в Анґ.лії, робітничі орґанізації в Америці 
і. т. д. Робітники тієї самої організації иноді числяться в р і ж н н х партіях, 
часто дуже далеких, а навіть протилежних по своїх програмах. І це ви 
помітите скрізь, в усіх людських Групах. Ніякого закону про 
обовазковий світогляд нема, всупереч марксистському парадоксові, що 
„буття опре діл я є думання", а не навпаки. 

Ріжниця між партією і клясов'о-економичною організацією не лише 
величезна, а просто це з'явпща зовсім инших категорій, які мають 
в своїй природі спільного дуже мало, хоч но суті обороняють однакові 
класові інтереси. 

Всі політичні партії поділяються на дві основних Груші: перша 
заключае ті, що стоять в обороні праці, а друга ті, що стоать за екс-
ильоатацію праці. Але в обох Групах багато окремих партій, що ріж-
'гаться розуміннам мети, тактикою і програмою конкретних найближчих 
Цілей. Можна .загалом прийняти, що перша комнлєктуєтьен з трудових 
верств суспільства, а друга — з нетрудових, хоч це і не є правилом. 
Ро, напр., інтелігенція, не будучії клясом, хиляється по всіх партіях 
обох Груп і часто творить перехідні форми обох їх, носачи в своїй 
програмі основні елементи обох, ак оборону праці, так і оборону 
буржуазії. 

/ 
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В партії панує більш сила доґми, переконання, принціпу, тоді як 
в трудовій спілці, в клясовій організації •— сила інтересу, вигоди. • 

Поле діяльності! партії — завоювати думки, поле ДІЯЛЬНОСТІ! 
класової організації —• здобуття конкретної матеріальної вигоди. 

ГІартіа бореться за усвідомлення інтересів, тоді як нро-Я 
фесійна організація •— безпосередньо за здобуття виг ід , за ре-
алізацію інтересу. 

Таким чином, поділаетьса боротьба партій в сфері політичних від-
носин за здобуття санкці ї своїм інтересам, а в сфері праці 
за нереведенна здобутків ідеольоґпчної боротьби. 

Події цей дуже характеристичний дла капіталістичного устрою,Я 
і н а р т і я е необхідним його витвором. Капіталізм •— це реальний устрій 
суспільства. Все, що живе з нетрудового доходу, зайняте безпосередньою 
господарською роботою, при чім кожний дбає лише про себе. Індиві-
дуалізм визискувачів — це суть капіталізму, суть приватної 
власності!. 

Кожний володіє своїм знаряддям, чи експльоатуе свій талант, чи 
инакше як приймає участь в розподілі надвартостп, і разом з тим він 
є замкнутий в собі світ окремих інтересів. Раз є окремі інтереси, то 
мусить бути суперечність їх з иншпми і усвідомлення цієї суперечності!. 
На Грунті індивідуальних інтересів повстають партії, що обєднують од-1|: 
накові чи споріднені погляди. Капіталісти, яко кляс, всі борються 
проти трудящих, аіе помимо того боряться, яко індивідуальні одиниці 
чи господарства, в нутрі між собою. І от при цій боротьбі люде 
з подібними поглядами обсднуються, і так повстає буржуазна партія, 
що з лютістю може боротись за свої інтереси, за „снраведливіщии'Ш 
поділ надвартості! з другою буржуазною партією. Які б не були їх су-
перечності!, але вони мають один спільний трудовий фронт проти себе, ; 
і коли цей фронт на їх наступає, то воші борються протп його спільно. 

Буржуазні партії — це представники буржуазної іде ольо ґії, 
а класова організація визиску праці — увесь капіталістичний устрій. 
Буржуазія вже утворила свою суспільно - клясову організацію 
теперішнє суспільство — і панує в нім, як признаний господарь. 

Зовсім не то д і є т ь с я н а трудовому , в л а с н е с о ц і а л і с т и ч н о м у фронті: 
т у т є б а г а т о п а р т і й і м а л о , або й зовсім нема, клас о-
в и х о р г а н і з а ц і й . Правда, в б ільш „ к у л ь т у р н и х " к р а ї н а х вже 
п р о л е т а р і а т д о с и т ь с и л ь н о з о р ґ а н і з у в а в с н , а л е с е л а н с т в о щ е бродить 
в і н д и в і д у а л і з м і в ідокремленост і ! і СаМОТНОСТІІ. 

Трудовий фронт дуже мало був зорганізований у нас, на Україні: 
переважно робітництво, а селянство було цілком незорґанізоване 
клясово. Соціялістичні партії наші з'явились також недавно, навіть 
дуже недавно. Ідеольоґпчна боротьба йде, а класова боротьба о р ґ а- і 
в і зовано ледве почалась. Партій багато, ріжноманітні нроґраміь 
а класового війська майже нема; є лише юрба, яку е к с п л ь о а т у ю т ь . 
І, власне, ця обставина дає багато до думаннн. 

Партії борються ідеольоґично, часто заїло боряться лише самнЯ 
з собою, а кляс увесь ледве ворушиться. Він має свої щоденні коя- | 
кретні інтереси, йому ЩО-ДНЯ дошкуляють ЗЛИДНІ, утиски, ВИЗИСК, СВЙ- І 
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воля, і він мусить що-дня боротись, що-дня одбивати удари і нападати. 
Ця боротьба має свої прийоми, тактику, вона що-хвидини загострює 
почуття, напружує силу, утворює такі ситуації, що примушують до на-
пруження, до активності!. 

І власне ця боротьба є конкретна, для добра конкретних 
живих людей, і тому лише вона є дійсна боротьба, бо її ведуть 
безпосередньо заінтересовані люде. 

Партія в більшості! складається з інтелігентів, що безпосередньо 
в даній галузі господарства не за інтересовані , живуть в цілком 
окремому світі буржуазного комфорту ріжних степенів, ідей, думок і ночу-
вань. Трудові маси боряться на конкретних позиціях життя, а ідеольо-
і'нчну оборону їх ведуть інтелігенти в партіях. Очевидно, що хто сам 
не працює на становищі робітника, то хоч він і може уявити весь 
зміст інтересів, але ніколи не відчує їх конкретно; він переживає їх. 
як глядач драму на сцені: бачить і чує вухами, але не відчуває. 

Партії стали інтеліі'ентьськими організаціями, що носять псі прик-
мети інтелігента: догматичність в своїх теоріях і к о м н р о м і с о в і с т ь. 
вялість в тактиці. Далекі часто від реального життя, інтелігенти лю-
блять його теоретизувати, випрошувати, брак досвіду заміняють штуч-
ними схемами,, „глибокою" фразеольоґіею, замість того, щоб керуватись 
льоґикою життя, керуються власною нсихольоґіею; де нема 
сили розуміння, там надолужують темпераментом, реалізм трудових 
клясових досягань заступають демаГоґією на час виборів, щоб здобути 
для себе голоси, а не нолекшення трудящим їхнього життя. Інтелі-
гентські партії, починаючи з гінертрофованою ідеалізму, потрохи спус-
каються до ву.їьґарного реалізму, котрий називається опортунізмом. 

Легкі в своїй будові, слабо звязані з реальним господарським 
процесом, інте.ліґентьські партії текучі і рухливі в своїй програмі, ор-
ґанізації, неустойчиві, хитливі. 

Хіба такі орґанізації можуть репрезентувати реальні інтереси 
щоденного життя, щоденної конкретної праці ? 

Не можуть і справді не представляють. 
Боротьба за працю може доцільно провадитись лише на позиціях 

праці, а не но-за ними, лише в трудових спілках, спілках працю-
ючого люду, а не в партіях люду, часто непрацюючого і живущого пе-
реважно з надвартості!. 

Доки соціялізм виявляється в.партіях, він позбавлений ді-
яльної сили, сухий, теоретичний, туманно - фразистий, безплотний 
кістяк розумування, мрійності! і моралізування інтелігентів. І лише 
тоді він набирається живої сили, коли внизується в гущу трудового 
®оду, в трудову масу, яка уміє звязати соціялізм з боротьбою за що-
денні інтереси, яка відчуває значіння теорії соціялізму в живих 
Фактах життя. 

Соціялізм прийде не тоді, як інтелігенти напишуть горн книжок 
лро його, а колп сама трудова маса понесе його постуляти в життя. 
Коли вона буде' зорганізовано боротись за свої щоденні інтереси під 
його руководящим, вдохновляючим прапором. Соціялізм повинен стати 
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переконанням, вірою, стремлінннм самої трудової маси, щоб можна було 
сказати про його животворну силу. 

Тактика боротьби з капіталізмом на реальних, а не і д е о л ь о ґ и ч н п х 
позиціях, може вироблятись лише трудовою масою в щоденній боротьбі , 
в залежності! від степені її орґанізованости, свідомості! і практичному 
хистові борців. Ідеольоґичну боротьбу, теоретизування, можуть вести Ін-
теліґентп в партіях — це, очевидно, не шкодитиме справі, але ніколи 
партійна боротьба не зможе заступити живої с и л и 
класової боротьби трудових мас. Тільки трудові маси 
<; центром боротьби, бо власне тільки вони і е реальною класовою сплою. 
Партія може представляти не соціяльну силу кляса, а лише нош 
розум, та й то не завжди. 

Через те осиовування боротьби за соціалізм на партіях є ноказчи|оі 
класової слабості! трудящих, з одного боку, і претензії, життя не по 
средствах інтелігентів — з другого. 

Клясова боротьба має смисл і значіння тільки тоді, коли її  прово-
дить клас, як такий, а не його ідеольоі'пчні представники добровіль-
гької рекрута ції. 

Коли б трудовий кляс сам вів боротьбу, то йому нема чого йти 
в парламент для розмов з буржуазією, бо він має змогу дуже впливово 
говорити фактами на фабриках, заводах, залізницях, землі то-що, мовою 
соціальної сили, своїх злиднів, свого одчаю, домагання, повстання. Він 
потрясає господарським процесом в житті ліпше, ніж інтелігенти по-
трясають словами в иарляменті. 

Позаяк в молодих партіях соціалістичних знаходиться більшість 
інтеліґентів, з своїми властивостями, про які ми вже говорили, то нічого 
дивного, що ці партії з революційних по духу і змісту своїх нроґрам 
обертаються в опортуністичні організації для переведення компромісу 
•і буржуазією, являються трубадурами буржуазного парламентаризму, тим 
більше, що марксизм дає добрий ґрунт для перекалічування соціалізму 
в теорію механичного розвитку історії і в апольоґію капіталізму в су-
часностн під нретекстом слабого розвитку продукційннх сил. 

Такі приблизно і наші українські соціалістичні партії. Членами 
їх переважно є інтеліґентн, одірвані од ґрунту реальних інтересів трудо-
вого класу. Нічого дивного, що вони повні інтеліґентської ДВОЇСТОСТІІ, 
буржуазности і в своїй практичній діальности довели фактами свою 
проблематичну революційність. Народньо-трудові елементи і робітництво 
егоать незмірно крініне на революційному становищі і тому п о к и д а ю т ь 
своїх партійних ватажків-інтеліґентів в моментп грізної боротьби Ц 
справжні свої інтереси. На цьому досвіді революції ми можемо найліпші' 
вивчити природ}- партій і иереконатиса, що партії є лише н о с и т е л я я п 
ідеольоґій, а не безпосередніми силами для оборони труда. 

] Іредставниками інтересів праці є ф а х о в і трудові спілки, 
і на іх повинна лежати вса вага, як боротьби за реальні біжучі ін-
тереси, так і вага суспільного соціалістичного будівництва. Соціял^ 
не може прийти но одному слову „хай буде соціалізм!", як-то бог ні' 
би-то творив світ і землю то-що. Соціялізм —• певна суспільно-госпо-
дарська і політична о р ґ а н і з а ц і я , це-б-то не ідеольоґична системі 
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а сам факт організації живих людей. Її треба творити в житті, і її 
лижуть творити лише самі заінтересовані трудові маси шляхом скрі-
плення всіх участнпків труда в мідну організацію, як піраміду, з твер-
дою основою на ґрунті економично-господарського процесу, це-б-то праці. 

Основною формою такої орґанізації є трудова спілка пра-
цюючих по кожній галузі праці. Трудові спілки обєднуються в союз 
по кожній галузі і утворюють свою вищу централю. Союз трудових 
спілок і їх централів вгорі і творпть устойчпвий корпус суспільства, 
власне — соціалістичної держави. Працююче суспільство 
організується на принці пі праці, а не ідеольоґ і ї . 
росте з к л я с о в о ї трудової о р ґ а н і з а ц і ї, а не з парті ї . 

Питання про форму орґанізації соціалістичного суспільства є цен-
тральною проблемою соціалізму: доки не буде знайдено конкретної 
форми соціалістичної орі'анізації, доти про соціалізм можна говорити 
лише, як про кабінетну теорію, що туманно представляв будуче суспіль-
ство і не мас реального образу його хоч би в недосконалому вигляді. 

Українська республика мусить бути орґанізована на принціпі ви-
зволення праці, просто — на трудовому нринціпі. Це значить, що 
в основу орґанізації стануть трудові спілки. Найбільша трудова спілка 
України мусить бути, натурально, селянська, така бо обєктивна 
передумова. Іі Анґлії навпаки: основна спілка — індустріяльна, 
а селянська там займає незначне місце. У нас основною господарською 
формою с трудове селянське господарство, і воно буде основоположною 
підвалиною всієї соціяльної будівлі. Це також обєктивна передумова, 
а через те одкинути геть селянство, зіґноруватп основний тин трудо-
вого господарства ирп б}гдуванні'соціалістичної держави, було 
б божевіллям. Навіть для марксистів це повинно бути ясно, що й вони 
му сіли б будувати а ґрарно-соціял істичну державу, коли 
б справді нрнступплн до цієї праці. Тепер вони про це ще не думають 
серйозно, бо одні з їх цупко вхопилися за капіталізм і бажають його 
затримати, сліпо заперечують факт соціальної революції, а другі про-
бують шляхом диктатури пролєтаріяту утворити соціялістнчну респу-
бліку. Яку? Індустрія.!ьної вони не можуть, а аґрарної не 
хочуть, бо селянство „не соціалістичне", та і взагалі вони над цим 
мало думали і до останнього дня твердили, що все, навіть бідне, селян-
ство є „буржуазія", яка живе з визиску робітників, „піднімаючи ціни 
на свої продукти". 

Через фальшиві заложення марксизму теперішні нівечникп його 
бояться думати про аґраршій соціялізм, гарцюють з революційною 
демаґоґією перед робітництвом і нацьковують його проти селян, це-б-то 
усувають ґрунт для загальної революції і хочуть обернути її тільки в 
повстання промислового пролєтаріяту і цим засудити її на провал. На 
Щастя для революції, селянство також її піддержує, і в цьому факті 
соціалісти повинні знайти сплу духа для бадьорого соціялістичного будів-
ництва. По коли б справдились твердження марксистів про „дрібну 
буржуазію", то тоді б всю революцію довелось признати безнадійною 
1 осудити ту руїну життя, яку вона несе з собою. 

/ 
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Ми можемо не боятись антиселанських формул, ВОШІ НІЧОГО, опр іч 
фантазій, не представляють, і спокійно дивитись в будучину: револю-
ція йде головно через участь в ній селянства, а це дає право вірпти, 
що і в соціалістичному будівництві у нас на Вкраїні буде головну 
ролю грати селянство. Основою орґанізації буде селянське трудове 
господарство, це-б-то ми стоїмо перед проблемою аграрного соціалізму. 

Очевидно, що н е р е х о д о в о ю революційною формою влади мо-
жуть бути депутатські трудові ради з рівним виборчим правом і про-, 
норціональним представництвом від кождої галузі праці. Сільсько-госпо-! 
дарська ґруна трудових спілок буде у нас найбільша, індустріальна 
значно менша, а трудова інтеліґентська ще менша. Але соціялістп ноИ 
винні тепер же виробити проект такої трудової організації і закладати 
її основи в житті, боротись за їх в дійсності! і центр ваги в б о-й 
р о т ь б і за соціалізм перенести з партій в тру до в і •• 
спілки, яко єдиний реальний ґрунт трудовий. 

Очевидно, що партії цим не знищуються, бо, як тепер на ґрунті 
капіталізму бореться багато буржуазних партій за свої ґрунові інтереси, 
за ідеольоґичні цінності! "капіталізму, так і в соціялістичному суспільстві 
будуть партії, носіггельки ріжнпх ідеольоі'ичних цінностей соціалізму, 
але не вони рішають справу: лише господарсько-економнчна 
орґанізація , класовий ґрунт є полем реальної бороть-, 
б и з а в и з в о л е н н я н р а ц і. 

Партії будуть усвідомлювати хід життя, шукати вшцих і кращих 
сінтезів його, будуть укріпляти ідеольоґичний ґрунт, будуть допомога™ 
трудовій армії краще усвідомлювати свої боєві задачі, але не будуть 
без армій кидатись в бій з інтеліґентськпми вітряками. 

Парламентаризм мусить бути одкинутий категорично і рішучо, як 
ворог трудового люду і спеціальний орґан безпринціиової інтелігенції, 
яка не бореться за соціалізм, а пристосовує, асімілює його з капіта-
лізмом. Очевидно, що коли трудові маси не зможуть побороти капі-
талістичної системи і парламентаризм буде фактом, то трудові маги 
мусять знати, що ніяких надій покладати на його вони не можуть, бо 
справа визволення трудових мас може бути лише ділом їхніх рук, а пЦ 
парламентаризму. 

Коли партійна інтеліґенція так нристрастно хоче фіґурувати в пар-
ламенті, то хай іде туди, але відповідно своїй силі, це-б-то с в о ї и И 
власними г о л о с а м и, а трудовий люд не повинен давати їй своїх 
голосів. Трудовий люд повинен скупчити всю увагу на реально-госпо-
дарських позиціях і одвойовуватп їх шляхом всяких способів боротьби, 
орґанізувати свої клясово-економпчні орґанп, підпирати їх, розвивати 
і наповняти таким змістом, котрий після повалення капіталізму зможе роз-
горнутись в соціалістичний. Утворена трудовим людом централя тру-
дових спілок буде верховним орґаном трудового люду, його трибуною, 
управою, міністерством, „парламентом" і всім, чим хочете. Цей орґаИ 
єдино і виключно може виступати від імені! трудового люду. Ного треб® 
утворювати тепер же, в межах буржуазного устрою, щоб він тепер же 
замінив всі „вищі інстанції" буржуазної держави. Партії, як такі, мусять 
бути позбавлені права представляти конкретні інтереси праці, торгуватись 
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з буржуазією, заключатп договори і нретендуватн на керовннцтво тру-
довим клясом. Бонн можуть лише висловлювати свої погляди і думки, 
розробляти всякі проекти кращих типів організації, полемізувати з против-
никами, але рішати долю кляса — це вище їх компетенції. За себе 
може рішати лише кляс в особі свого класового управління. 

Коли буржуазія захоче щось зробити в порозумінні з трудовим 
клясом, то вона хай іде говорити не з своєю агентурою в парляменті. 
а просто у вищу раду союзу трудових спілок. Лише там трудовий 
люд скаже справді свою думку. 

Опріч цієї головної задачі — оборони конкретних трудових інте-
ресів — союз трудових спілок і кожна спілка зокрема буде підготов-
ляти нові форми економпчних відносин, привчатиметься розуміти госпо-
дарство в усій його складності!, орґанізуватіше розпорошену, атомізовану 
трудову людність, збиратиме її в стислі іромадп, що будуть основними 
орґанамн для перебрання на себе функцій економично-соціяльної пере-
будови. Це будуть орґани соціялістичної революції і нового правопорядку. 

Перевести п о л і т н ч н у революцію можуть і партії, але вони 
цілком безсилі зробити соціальну та ще соціялістично-господарську ре-
волюцію. Велика революція це непохитно доказала: коли б у нас були 
класові трудові орґанізації, то вони б на другий день перевороту взяли 
в свої руки господарський процес і не допустили б його до того не-
чуваного упадку, котрий тепер під своїми руїнами може на довго похо-
вати обломки революції, не кричали б тепер комуністи, що „льозунґ ре-
волюції — паровоз", що „найстрашніща контр-революція — господар-
ська розруха". Так, це сталось тому, що трудовий люд не мав сильної 
класової орґанізації і школи, що промисловий пролетаріат де-що мав, 
але селянство — воно було цілком неорґанізоване. Хіба можна творити 
соціалістичну продукцію, коли творці її не знають, що таке орґанізація ? 

Ми переконані, що для соціялістичної революції партії, як такі, 
рішучо не вистарчають і мусять бути замінені клясовпми орґанізація ми 
трудового люду і в їх перенесено центр вагп в боротьбі за нове життя. 

* * 
* 

Першим обовязком трудового люду — відвоювати землю від моно-
полістів, утримати її в своїх руках і орґанізуватн спільну продукцію, 
орґанізуватн свій апарат обміну, витіснити прнватно-торгове посеред-
ництво, а для цього потрібна вся політична влада, неподілена з своїми 
класовими ворогами. Ияшого способу нема! Через те трудовий люд 
повинен твердо триматися формн чисто клясової влади — трудових рад, 
зложених з депутатів кожної трудової галузі. Система виборів повинна 
бути змінена: замість теперішньої адміністративно-територіальної прий-
нята професійно-трудова. 

Нрофесійио-трудова система виборів полягає в тім, що вибори 
Робляться не по адміністративних округах, а по професіях (вироб-
ництвах). Кожний фах (виробництво) орґанізується на території рес-
публіки в одну трудову снільку — централю, обеднуючи місцеві почат-
кові трудові спілки в союзи в залежностн від легкости внутрішньої ад-
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мішстрації. Кожне виробництво-фах має свою вищу централю і нред-
сгавляе орґанізаційно ніби піраміду. Союз цих спілок і централів 
утворює трудове суспільство. Точна статистика має вияснити соціальну 
силу, значіння і число членів кожного фаху. 

Вибори в кожній піраміді відбуваються незалежно від другої пі-
раміди, ніби по виборчих округах, при чім для всіх членів трудової 
спілки послугує рівне виборче право. При таких виборах канди-
дати ставляться тільки з цієї піраміди. Знизу вгору йдуть по ви-
борах лише найліпші люде, всім відомі в своїй спілці, знавці цього? 
виробництва, видатніщі таланти. Верх піраміди • центральна управа 
спілки — буде мати в собі цвіт професійного знання, енергії, громадської 
корисности. Очевидно, що контроль над членами спілки, просто 
знайомство з ними —- буде ґарантією того, що вибиратимуться справді 
кращі люде. 

Цим усувається теперішня виборча система, яка дає змогу про-
лазити часто лише політичних спекулянтам, демагогам і пройдисвітам! 
Варто Лише, щоб тепер якийсь там „центральний комітет" оголосив 
кілька десятків імен невідомих народові кандидатів, щоб ці люде зараз 
же розпочали мерзотну передвиборчу агітацію - вихвалювання своєї 
партії, величання „діячів", рекламування, підкуп — і врешті політич-
ний спекулянт попадає на сцену акторствувати і набивати собі ціну, 
щоб дорожче продатись. Тепер витворився цілий „фах" політичних ді-
ячів, що нічого в житті не роблять, ніяких реально-господарських інте-
ресів особисто не ведуть, ніякого фаху не мають, а лише набивають 
„інтерес" на обороні чужих інтересів, особливо в цім напрямі 
працюють адвокати, журналісти й инші люде „вільних професій". Попи 
нічого до нуття не знають, наир., оборонець робітництва ні разу не 
був на фабриці, „хлібороб" ні разу не був на полі і не знає, як нази-
ваються елементарні річи в хліборобстві . . . Тут повний господарський 
ділєтантизм або нечувано-темне неуцтво, але натомість зручно-метка 
фразеольогія, нанизування страшних або солодких словечок, утертих, 
заялозених фраз, загальників, нгабльонів. Політичний фахман - це 
людина без реальних знаннів, але з запасом нахабства і знаннів нарля-
ментарно-кулуарного крутійства: він знає, як „зірвать" засідання, як 
внести пропозицію, „розложити" противну і'руну з середини чутками, 
брехнями, як підсісти когось на словах, поставити словесну пастку, 
замаскувати свої кроки, влаштувати обструкцію, майстерно крутити 
прН голосуваннях, говорити „до порядку", по „формальній справі" 
„фактичні спростовання" і т. н. антураж парламентського шаманства 
і чаклування. 

Це називається „політикою", і хто виявить найбільше спритності, 
то це „гарний" або „великий" політик, котрий по-над все повинен 
уміти „давати" і „брати". Буржуазія утворила цей тип політичної бо-
ротьби, і соціялістично-нарлямейтарна інтеліґенція цілком перейняла ного, 
впровадила у внутрішнє життя соц. партій, внесла неймовірну г н и л и з н у 
і деморалізацію, затруївши буржуазно-хамською гидотою все партійне життя. 

З цим треба покінчити! 
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Для цього одіш засіб — перетворення буржуазного суспільства 
в трудове, знищення парляментаризму, партійності! і інтеліґентщини. 

При виборах по трудово-спілковіп системі цього не може бути. 
Ніякий сторонній політичний спекулянт не зможе пролізти в представ-
ники тих, хто його ніколи не бачив і нічого про його не чув. Трудова 
спілка вибирає своїх членів у всі ради і їх союзи, ці члени знають, 
що і кого представляють, являються людьми знання, хисту, енергії і до-
вірря. Коли спілки впделєґують пропорціонально своєму числу депутатів 
у верховний орґан законодавства, то там будуть лише знавці своїх фахів 
і зможуть компетентно говорити про справи, а не так, як теперішні 
„партійні кандидати", які попадають в депутати не через трудову спіль-
ність з виборцями, а через знайомство з „воротилами", горлачамп і впли-
вовими людьми з комітетів. Верховна законодатна рада — це фактично 
верховна централя трудового люду, що її творить з себе, союз для зако-
нодатної творчости всіх трудових спілок, це-б-то всього громадянства. 

Республіка такого типу є трудова республика, організована 
по трудовому принціну, це-б-то політичне представництво є пред-
ставництвом інтересів праці, а не інтересів партій і ідеольогін. 

Роля партій в таких суспільствах зводиться до ролі ідеольоґич-
ннх обеднань для розробки теоретичних основ суспільства, вияснення 
принцшів оцінки труда, економії господарства, розвитку його технпчних 
і економпчних заложень, це-б-то до суснільно-наукових центрів і товмачів 
історичного розвитку і нових задач. Це скромна, але почесна р о Л я р о-
зуму трудових спілок, а не їх сили, бо сила —• в самих спілках. 
Реальна суспільна боротьба — боротьба інтересів, сил, а не ідеольогій. 
Орґанпчний звязок партій з трудовими орґанізаціями буде такий, як 
розуму'в живому тілі: взаїмопрацювати, а не замінювати. Тіло без розуму, 
розум без тіла не істнують, вони один одного не замінюють, а лише 
доповняють і разом творять сінтез людини. Партії через те мусять 
злитись з трудовими спілками, а не представляти окремо якийсь са-
мостійний орґанізм. 

Через те партія мусить зникнути в трудовій спілці, ставши її 
внутрішнім розумом в процесі праці. Так і буде в соціалістичному 
суспільстві. 

* * * 

Оглядаючи схему орґанізації нового суспільства, ми приходимо до 
висновку, що реальний будівельний матеріал ми маємо в сучасному: по 
прикметі праці зорґанізовані трудові спілки і є основами нового су-
спільства. Коли ми говорили про процес соціалізації, ми його мислили, 
як процес утворювання великого виробництва, а це припускає 
певний техничний поділ праці замість суспільного. 
Соціялізацін продукці ї і розподілу —• це ніщо инше, як об-
єднання продуцентів у вищі орґанізаційні одиниці. Такого обєднання 
не можна мислити по-за професійною трудовою спілкою. Значить, со-
ціалізація — це обєднання людей в спілки, спілок — в союзи, союзів — 
в спілку союзів і т. д. 

М. Шаповал. Революційний соціалізм. 14 

/ 
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Очевидно, коли ми орґанізуємо найбільшу господарську галузь —; 
сільське господарство, то для України це буде майже а |4 всієї праці. 
Обєднання хліборобських і індустріальних трудових спілок буде сліду-1 
ючим вищим ступнем соціялістичної орґанізації, котрий вже свідчитиме 
про великий поступ соціялізації. Соціялізація продукції і розподілу — це 
й буде основою соціалістичного суспільства, але до цієї форми можна 
йти тільки через класові трудові спілки вже з сього-
днішнього дня. Яким же шляхом іти до такої орґанізації ? 

Революція показала вже, як не треба йти. Партії понеслись ви-
хрем по-над трудовою масою, захопили владу, але не могли триматись, 
бо трудова маса була не активна, просто не орґанізована. До певної 
міри був орґанізований городськин пролетаріат, але селянство представ-
ляло „сиру масу", яка жадібно дослухувалась до всього, хапала кожне 
слово, вістку про події в „городах", бачила вперше хмару агітаторів, 
оборонців, що невідомо відкіль взялись, невідомо, хто були, невідомо, 
чого хотіли і балакали дитячою мовою про „інтереси" чужого для них 
селянства. Ніякого орґаничного звязку між трудовим селянством і полі-
тичними партіями не було. І треба дивуватися тій вірі в людей, яку 
виявило селянство, що віддало довірря за слова тим, хто вмів підшитись 
під його настрої. Демаґогії не було впину, хто хотів бути кудись 
„вибраним", летів зі свого повіту в пнший, замітав сліди минулої „діяль-
ностп" та проблематичної репутації і виступав уже перед новими 
людьми у всій свіжости революційного неофітського переконання. Довірря 
і мандат здобувались, і тоді лізь вгору, як по драбині! 

Революційна міщанська муть плавала над селами, на зборах, мі-
тінґах і т. д. 

А де було селянство ? Так, воно також було скрізь, але здиво-
вано позирало на несподівано-нову картину, слухало несподівано-нові, 
незрозумілі часто слова і думало свої давні думки. Одно слово було 
зрозуміле — „земля", але увесь комплекс громадського життя, вся склад-
ність політичної боротьби, уміння боротись орґанізаціями і закріпляти 
здобуті позиції, уміння розпізнавати друзів од ворогів, уміння зайняти 
належне собі місце в соціальній орґанізації, оцінити перевагу своїх сил 
і йти просто, певно, твердим муром до мети — цього у селянства не 
було, бо воно не було класово орґанізоване, хоч і мало свідомість свого 
лиха, злиднів, безправства. Не було дужої класової орґанізації — 
в цьому вся слабість селянства і причина його політичної затурканості!, 
упослідження. Згадайте, що слабенька орґанізація „Селянської Спілки" 
відогравала все-таки значну ролю, а коли б ця „Спілка" була хоч би 
так орґанізована, як професійні робітничі спілки! Тоді боротьба селян-
ства мала б в собі якусь монументальність, твердість, певність і сві-
домість мети. 

Орґанізоване селянство було б військом революції, а п а р а т о м влади 
і орґанами переведення соціяльних реформ —• соціялізації не л и ш е 
землі, а всього господарства. Неорґанізоване, несвідоме селянство р о б и л о , 
неґативну частину революції, руйнувало ворожі табори, коли вже вони 
стояли грізною примарою, але не могло передбачати їх, не м о г л о 
з певністю йти по шляху революції вперед. Економичну орґанізаціЮі 
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нового суспільства не можна зробити без селянства, орґанізованого 
в трудові спілки. Передумови соціялізації і нотатки самої соціалізації 
також не можуть бути закріплені. Партії цього не в силі зробити, через 
те мусить вирости клясова організація трудового селянства і пролета-
ріату, котра б справилась з задачами соціяльно-господарського будівництва. 

Соціалістичні партії мусять приступити до цієї великої орґаніза-
ційної роботи, щоб вагу орґанізації вже самого суспільства і господар-
ства перекласти на саме трудове, але орґанізоване суспільство. 

Лише в цьому напрямі лежить шлях до трудової громади, 
якою буде соціялістична громада. 

Боротьба партій підчас революції виявляє неґативний вплив на 
саму долю революції: боротьба за ідеольоґичні виливи має дуже мало 
спільного з дійсною клясовою боротьбою і лише розкладає сили револю-
ції. Ми бачимо тепер на Україні, як боряться між собою три комуні-
стичні партії, що поїдають одна одну, стають часто паралітиками, не 
здібними ворушити самі собою, а не то що великим соціальним тілом. 
'Годі приходить орґанізована буржуазія і забирає їх голими руками. Але 
йде боротьба між комуністами, з одного боку, і революційними соціа-
лістами — з другого, хоч знову — таки всі ці партії разом стоять на стано-
вищі революційного соціалізму. За віїцо ж вони боряться ? За льозунґн 
і тактику, за партійні впливи. Партії втягають в свою гризню чутливіщі 
елементи трудових класів, заражають їх отрутою „незрозумілих су-
перечностей" і нацьковують на взаїмну боротьбу. 

Партійна інтеліґенція вносить в революцію свій спеціфічний дух 
політичної спекуляції і затемнює клясову свідомість трудового люду. 
Нічого подібного не було б, коли б соціяльна боротьба відбувалась на 
Соціальних, а не лише ідеольоґичних позиціях! Трудовий люд по ін-
стинкту йде просто на соціальні позиції і цим вказує, що коли б він 
був клясово орґанізований, то роля партій була б вже скінчена. Трудо-
вий люд виявляє велику революційність власне тому, що віїї стоїть 
в оіні конкретної боротьби інтересів, а не ідеольоґій. І тому вся будуч-
ність революції залежить, власне, від клясової орґанізації трудового люду, 
від ясности соціальної схеми будучини, від наближення трудових клясів 
до єдиної доцільної орґанізації — трудово-спілкової . 

Таке наше поняття нро Трудову Республіку і орґанізацію влади 
працюючих мас. 

IX. Українська  державність і революція. 
В соціалістичних проґрамах і міркуваннях часто зустрічаються 

вирази про „державу будучинп", і навіть є досить помітні спроби на-
малювати перед уявою закінчену картину будучого суспільного устрою. 
Такі картини називаються переважно утопіями, але, опріч того, є теоре-
тичні спроби підійти „науково" до цього питання. Головна, прикмета 
цих картин і спроб —• перескок через період революційних туманностів 
в систему закінченностн суспільного будівництва. „Будуча держава" 
малюється по закону контраста до теперішньої. І читач нічого не мас 
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до заперечення. Чому ні? Добрий лад, рівенство, братерство — проти 
цього тяжко заперечувати. Буржуазія, бачучи темне провалля між су-
часністю і будучністю, легковірно сподівається, що того „будучого" ні-
коли не буде. Справді, як до його дійти, коли сучасне так йому суперечить 
і коли так тяжко повертати колесо історії? Чи не краще так, як е? 

Більшість так і думає. 
Так думає буржуазія та інтеліґенція поневолених тепер націй. 

Вона стоїть перед грізною непорушністю соціяльного побуту, вірувань 
і настроїв добп. Одначе, щоб добитись визволенпя, вона „утопічно" 
арґументує будучністю: розповідає, як то гарно буде, коли прийде 
„свобода", малює принадні контрасти до теперішности, і що сучасність 
чорніща, то світліщою здається будучність. Буржуазна інтеліґенція ви-
являє навіть де-яку силу патосу, вдивляючись в невиразні обриси за-
гадкової будучностп, і часто йде на тяжку працю, поневіряння і жертви, 
добиваючись зміни сучасннх відносин. 

Яких відносин? Персональних змін в уряді! 
Вона хоче вихопити владу з рук пануючої ґрупи, щоб зайняти її 

місце, і тільки. 
Це добре видно на теперішній поведінці української інтеліґенції, 

що так завзято добивалась національного визволення і мріяла про дер-
жавну незалежність України. Але коли прийшов „слушний час" — вся за-
мріяність зникла, оголились душі, і ми побачили, що вся боротьба ви-
бухла навколо „посад" — замінити чужинців на вже раз установлених 
посадах, сотворити свою державу, як точну копію держави свого пана. 
Багатство фантазії, мрійність, любов до глибоких перспектив зникли, 
як чарівна мана, і перед нами встала з повною виразною скульптур-
ністю вся непорушність побуту. 

Соціядізм є неґацією теперішньої держави, він одкндає її цілком, 
він бореться проти пануючих класів, проти диктатури буржуазії, висунув-
ши натомість думку про державу соціалістичну з диктатурою в ній 
трудових мас. Диктатура трудових мас — така форма політичної свободи 
буде протягом цього часу соціялізаці ї , це-б-то доки 
істнуватиме приватна власність хоч бн й в обмеже-
ній формі — власність на продукти своєї праці. Таким 
чином, диктатура трудових мас — це боєва сторожа соціалізму, що 
стоятиме невмолимим дозорцем над суспільно-господарським процесом 
і направлятиме його в бажане русло. Де-хто з соціалістів проте думає, 
що диктатура трудових мас —• це швидкомйнуча' форма політичного 
давління на короткий час перевороту, а що як хвилі розбурханого 
життя ВЛІШТЬСЯ, тоді диктатура згубить свій характер диктатури 
і обернеться в соціялістпчну демократію. Соціалісти твердять, що тоді 
зникне держава, залишиться натомість вільне суспільство. 

Але супроти цього говорить одна думка. Коли в сферу иублкчно-
нравових відносин буде втягнути такий і;<>.іьоса.іьіній новин елементу Яр 
господарська діяльність, котра тепер в усіх своїх галузях реґулюється 
нрив а т н и ї правом маючи лише один реґулятор — вільний до-
говір, то в соціалістичному суспільстві продукція, обмін і розподіл стануть. 
предметом иубличного права, що реґулюватпметьса законе-
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д а т н и м шляхом. З публнчного права соціялізм виключає поки-що 
релігію," але'натомість вводить господарство, котре займає, вклю-
чає в себе майже всю вагу громадського життя. Навіть негосподарська 
діяльність (наука, мистецтво) в своєму господарському підкладі стає 
в соціалізмі предметом публичного права. Регулювати таку складну 
масу нових відносин, безконечноріжноманітннх, непостійних, змінніших, 
нуоличним порядком'оуде дуже тяжкоТ без прим у су не обійдеться. 

Льоґика і досвід нам говорять, що керувати господарством далеко 
тяжче, ніж вести чисто політичну адміністрацію. Нова держава матиме 
в собі більше змісту держави, примусу, ніж стара. їй допомогатпме, 
очевидно, сама суспільна система, але держава повинна буде збільшити 
свій вилив, поширити сферу догляду, а це значить — збільшити 
силу примусу. 

Соціалістична держава буде, очевидно, силою, що вдиратиметься 
в сферу найтісиіщих громадських відноснії, очевидно, в перший час свого 

• гайни. І,-...III інерція старого побуту буде ще сильною, розбіжність 
інтересів що не приведена іо рівноваги, інстинкти приватного дбання ще 
не вгамовані. Це справді буде диктатура, і тому хай наївні не споді-
ваються, що держава в соціалістичному суспільстві буде лише формою 

ног.Гу-мпііпя! Ні, це буде очевидність могучої нуб.тичної сили, що 
невмолимо вимагатиме загального підпорядкування. Вона стоятиме також 
наче б то окремо, над суспільством, але по мірі поширення соціалізації 
держава буде передавати свою силу соціальній господарській органі-
зації, відступатиме функцію за функцією, значіннн суспільства вироста-
тиме на кошт держави. Держава странсформуєтьсн в суспільство. Це 
буде .наприкінці соціалістичного і початку комуністичного ладу. 

В нашу задачу не входить малювати закінчену „державу будуч-
ностп". Ми лише вказуємо, що соціалістична держава буде справді дер-
жавою, це-О-то приму сов и*м союзом з розвиненим техничним апара-
том примусу. 

Перехід до соціалістичної держави можливий лише революційним 
шляхом, шляхом диктатури трудових мас. Нас більше цікавить 
власне цей переходовий шлях, бо лише можливість ступити на його надає 
вартості! всяким теоретичним міркуванням і оживлює їх сухий зміст. 

Будувати нову державу можна лише в життєвих умовах, а не аб-
страктно, а тому для нас має велику вагу питання про життєві умови 
будування української держави, як одного з реальних прикладів 
втілення соціялізму. Через те ми повинні уважно переглянути перед-
умови української державности і потім зробити висновок про конкретні 
заходи того будівництва. 

Передумови державности — це в кожному разі ноказчик даних 
обєктпвнпх обставин, в яких доводиться працювати во імя соціялізму 
1 пристосовувати увесь комплекс індивідуальних з'явищ до загальної 
схеми соціялізму, чи краще: в даних обективнпх умовах створити со-
ціалістичні відносини. Це й буде те, про що говорить соціялізм. Всі 
°бєктіівні обставини можна поділити на кілька ґрун: історичні, природа, 
соціяльно-госнодарські, культурно-національні і т. п. передумови до 
Чового будівництва. 
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Передовсім поставимо питання: хто має будувати українську дер-
жавність ? хто в цьому так заінтересований, що може навіть жертвувати 
свої сили, працю, життя для неї? Очевидно, що державність може 
будувати лише якась велика суспільна ґруна, що мас відповідну 
кількість соціальної сили або надіється її здобути. Переглянемо 
соціяльну структуру населення України і побачимо того будівничого. 

Кляс капіталістів на Україні по національному складу в подавля-
ючій більшости не український: Москалі, Поляки, Жиди й инші 
менші ґрупи, до яких треба нричислити і капіталістів українського по-
ходження, що причисляють себе вже не до української, а до москов-
ської чи польської національносте Цей кляс представляє капітал 
Московщини, Польщі, Бельгії, Франції, жпдівства і т. д. В своїй масі 
і по характеру його відношення до України і роботі він — к о л ь о н і-
я л ь н и й. Він працює на Україні не самостійно, а н р и в я з а-
ний до господарських центрів, що стоять по-за Украї-
ною. В цьому його кольоніяльна сущність. Культурно-націо-
нальний тип цього клясу не представляє чогось українського індивіду-
ально, а є загальним типом московської чи польської метрополії, отже 
культурно він привязаний знов-таки до центрів, що стоять но-за 
Україною. 

Хіба він заінтересований в збудуванні самостійної держави україн-
ської ? Кольоніяльний капітал ніколи і ніде не був заінтересований в пере-
творенні своїх кольоній в самостійні господарські одиниці,, 
це-б-то і в політичні одиниці. Він мусить визискувати країну, а ліп-
шою умовою для цього є подавлення місцевого населення. Він ніколи 
і ніде в кольоніях не мав ідеї місцевого суспільного будівництва. ІЦе 
недавно ми чули заяву англійського міністра закордонних справ Керзона, 
що Анґлія ні за що в світі не згодиться на самостійність Египту. Чому ? 
А тому, що Аш'лія панує в Егинті, як в кольопії: вона заборонила 
будувати там фабрики і заводи, пересилаючи сирові продукти (ба-
вовну) на обробку в метрополію. В Египті заборонено єгиптянам зай-
матись промислом і торговлею. Анґлійський капітал подавлює всяку 
можливість розвитку для єгиптян і вже добився певних наслідків: 
загальний процент грамотності! населенна не перевищує 7%, коли ще 
ЗО років тому назад він був значно вищий. Те саме робила і робить 
Анґлія в Ірляндії, Індії й инших кольоніях. Те саме робить кольоні-
яльний капітал Росії на Україні, Кавказі, Білорусі і т. д. Хіба не ві-
домо, що обробка металів зорґанізована в Петербурзі, Москві, тоді як 
сировина (руди) і уголь дістається з України ? 

Хіба не відомо, що капітал на Україні стоїть навіть проти імена 
краю, проти назви народу, проти його мови, школи, культури і т. Д- • 
Хіба не плескала вся Росія в долоні, коли російський міністр 
Сазонов в січні 1915. року заявив в Державній Думі, що Україну ви-
думали Німці, зробили її пруськими марками? Де-хто говорить, що тут 
не капітал орудує в знищенні українства, а культура, національна близь-
кість Українців до Москалів та ще до того ґеоґрафичне сусідство та 
брак природніх границь. А що орудує в справі знищення Еґішту, Конґо , 
Індії, Ірляндії і т. д. ? Там же ніякого споріднення нема між а н ґ л і й -
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ськими льордами і егиитянськими Фелахами та Ефіопами, Індусами, 
Неґрами то-що. Та й що таке споріднення ? Відомо, що Анґлія 
забороняла будувати фабрики і в колишній своїй кольонії — Амер. 
Снолуч. Штатах, котрі врешті повстали проти цього і здобули само-
стійність, це-б-то проти Анґлійців повстали переважно Анґлійці! 

Що ж до природнії границь, то хіба е де кращі природні гра-
ниці, як між Анґлією і Еґиптом, Африкою, Індією: не річка якась, 
а цілп океани ? Ніяких пншпх причин нема для знищення народів 
у кольоніях, лише економпчні. Функція капіталу — надвартість, 
і лише вона є двигачем капіталу і руїнницькою силою для трудящих 
клясів у метрополії і для всіх клясів у кольонії. 

Московський, жидівський і польський капітал має в своїх руках 
на Україні землю, промисловість, торговлю, і цим поясняється доля 
України. Денаціоналізація, деґенерація, неграмотність, загальна не-
культурність — це є функції кольоніяльного капіталу на Україні, і без-
надійною людиною був би тон, хто думав би, що капіталісти „заінтересо-
вані" у відбудувані української державності!: вони заінтересовані 
в протилежному і тому з такою лютістю поборюють український 
рух і будуть поборювати. 

Кольоніяльний капітал на Україні —• це спадщина нашої історії, 
але ця спадщина є залізною передумовою, обєктивною силою, що неґує 
навіть само поняття української державности. Буржуазія і буржуазна 
інтеліґенція, безумовно, заінтересовані в знищенні української держав-
ности, і вони це довели на практиці жорстокою, крівавою боротьбою. 

Другий кляс на Україні, котрий міг би бути носителем своєї дер-
жавности — індустріяльннй пролетаріат, У всіх самостійних і „куль-
турних" країнах пролетаріат йде під гаслом нової, соціалістичної дер-
жавности. Але на Україні через історичні причини сталось те, що не 
дає змоги покладатись на пролетаріат в цей час: пролетаріат у нас малий 
числом (6—8% всього населення), і він не має такої фізичної маси та 
рушійно-дішамичної енергії, щоб зрушити інерцію історії, щоб двигнути 
всю соціальну масу по своїй волі. Але, опріч малого числа, він ще 
но більшості неукраїнський або зденаціоналізований і культурно-
исихольоґично вважає себе не українським, а переважно московським чи 
польським, чи примикає ідеольоґично до московського. Пролетаріат 
класово свідомий не має потреби себе національно самоозначати, бо він 
вже культурно самоозначився, як не український. Він тримається в біль-
шосте єдиного фронту, пролетарського (ідеольоґично) і національно-куль-
турного (психольоґично) російського фронту. Менша часть його 
українська, але вона не має сили зрушити інерції всього пролетарського 
клясу на Україні по своїй волі. 

Що саме такий характер має пролетаріат на Україні —• це 
блискучо виявилось в революції. 

Третій суспільний кляс на Україні — селянство, що має кольо-
сальну фізичну перевагу над иншими (75% всього населення). Рушійно-
динамична енерґія, культурність цього клясу стоїть в протилежній про-
порції до його фізичної маси, а тому його соціальна сила є значно 

/ 
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менша, ніж би вона могла бути, хоч иомимо того вона все-таки най-
більша і грає видатну ролю, в революції — першу. Селянство — це 
єдиний кляс, що має українську національну фізіономію і окрему націо-
нальну культуру, це-б-то ту історичну спадщину, яку ми загалом нази-
ваємо побутом, звичаями, поняттями, національністю, але він 
в своїй масі не має тієї вищої свідомості! своїх культурних і ма-
теріальних інтересів, яка вважається за движучу силу і прикмету 
модерних клясів: свідоме ставляння своєї класової куль-
турної і господарської мети і усвідомлення своєї 
історичної ролі. Буржуазія знає свою мету, пролєтаріят — знає, 
а селянство — не знає або знає дуже мало. Чому це так — багато 
причин і передовсім велика працл кольоніального капіталу, що дла 
здобування надвартости орґанізує селянську несвідомість, затемнює 
всякий прояв свідомостп. 

6 ще одна суспільна ґрупа — інтеліґенція, котра відограє де-яку 
соціальну ролю, але при огладі її на Україні ми бачимо, що переважна 
маса інтеліґенції стоїть на службі у капітала, живе його ідеами, емоціями, 
стремліннями. Культурно-нсихольоґично ця ґрупа не може бути взагалі 
базою державного будівництва, позаак вона грає тільки службову ролю 
в господарській і культурній праці, вона не продукує нічого самостійно 
і не володіє нічим поважним самостійно. 

Менша частина інтеліґенції є українська, свідома, це-б-то усвідом-
лює мету і історичну ролю класів, має в собі ідею місцевого, 
українського суспільного будівництва. Ца ґрупа є ніо-
нером-борцем за українську державність, котру, на свій жаль, не може 
будувати своїми румами, а лише ідеольоґично уґрунтовує, усвідомлює 
і закликає реальні класи під цей свій прапор. 

Отже, загалом оцінюючи складові части населеннн України, ми 
маємо право зробити такі висновки: капітал істична буржуазія 
є представництвом кольоніального капіталу і його політики, що в корні 
неґує ідею місцевого суспільства, громадського будівництва 
і творчости. Навпаки, через свої інтереси визискувача вона має прямий 
інтерес знищувати цю ідею місцевого суспільства, коли вона з'являється 
в инших клясів і ґрун населеная. Позаак ідеа місцевого суспільства 
вимагає утворенна господарських і культурних центрів в даній 
місцевости, то вона стоїть в гострій суперечности з уснкою кольоніяль-
ною політикою. Консеквенція з цього одна — боротьба. І то боротьба 
не двох капіталів — місцевого з кольоніяльним, як то буває в більш 
культурно і економично розвинених країнах, а боротьба кольоніяльного 
капіталу впрост проти трудових клясів. Промисловий пролєтаріят на 
Україні, переважно в містах, чужонаціональний (Москалі, Жиди, Поляки 
то-що) і зденаціоналізований (українського коріня), котрий культурно-
нсихольоґично не належить до місцевого українського, а тому не має 
безпосереднього імпульсу для боротьби за українську д е р ж а в н і с т ь , 
а ідеольоґично він, яко частина всесвітнього пролетаріату, прилуча-
ється в першу чергу до свого культурно-національного типу російського, 
стоїть за єдиним фронтом, бо також не має в собі ідеї місцевого су-
спільства, Він в данім випадкові обєктпвно грає ту ж саму ролю, 
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що й буржуазія — ролю неґатора ідеї української державности. Рево-
люція показала це добре, і ми не масмо потреби шукати фактів і ближ-
чих анальоґій. 

Українська свідома частина пролетаріату не така вже сильна, 
щоб надати всьому пролетаріатові один напрям. Тут ми бачили роз-
ходження пролєтаріяту по двох дорогах і сумний обяв взаїмної нейтра-
лізацій сил в ідеольоґичиій боротьбі підчас революції. Український 
пролетаріат має ідею місцевого суспільства і в цьому пункті 
примикає до українського трудового селянства, під впливом котрого вза-
галі помічається великий зріст національної свідомости в усій масі про-
мислового пролетаріату. 

Носителем і представником ідеї місцевого суспільства є і стає все 
більше українське трудове селанство і сільсько-господарський пролєта-
ріят. Ясно, чому так! Селянство і сільський пролетаріат — це єдиний 
носитель української національності!. Це та етноґра-
фпчна маса, що має в собі елементи національности і окремої культури. 
Культурно він належить сам собі, а не якомусь иншому культурно-
національному типові. 

Він не тягне до московської культури (ак московський, жидівський 
і зденаціоналізований пролетаріат) чп до польської, ак польський і зде-
націоналізований на польське пролетаріат, він вистарчає сам собі 
і творить окремий культурний тип, не високий по степені свого роз-
витку, але окремий. По своїй масі він творить більшість наг 
селення і є головним обєктом кольоніяльного визиску, як матеріяльного, 
так і культурного.* 

.Наше селянство є носителем ідеї місцевого суспільства і тому 
основною движучою силою для збудування української, своєї держави. 

Отже, разом беручи, будувати українську державу можуть — бо 
прямо в ній заінтересовані —• трудове селянство, сільсько-господарський 
пролєтаріят, частина промислового пролєтаріяту і частина трудової ін-
телігенції, це-б-то більшість населення, але іменно трудового 
населення, що в першу чергу бореться за соціальну революцію, за 
знищення капіталізму. 

Головна маса цієї трудової армії — селянство. 
* Ця вся трудова маса поділяється ідеольоґично на дві ґрупи, 

Що творять два ріжних світогляди. Соціялісти-марксистп заявляють, 
Що основою нової трудової державности є пролєтаріят. Він движуча 
боєва і ідеольоґична сила соціялізму, соціялісти-революціонери цього 
не одкидають, але настоюють, що в цьому також заінтересоване обєк-
тивно і трудове селянство і трудова інтеліґенція, хоч субєктивно ці 
всі ґруни часто не стоять на висоті ясної усвідомлености своїх інте-
ресів і йдуть розбіжно, не ґрупами, а в суміш. Загалом, вони є одним 
трудовим клясом, котрий має вибороти собі свободу разом, спільною 
боротьбою проти єдиного ворога — капіталу. 

Марксисти, як то ми вже раніще бачили, консеквентно ведуть свою 
Лінію проти селянства, називають його „дрібною буржуазією" і вважають 
?,;і неґативну сторону соціалістичної революції. Через це вони не 
Можуть рішити проблеми української державности, маючи в своєму роз-
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порядженні мізерну соціальну силу українського пролетаріату. Обєктивно 
вони мусять зректися на цей час задачі — творити українську дер-
жавність, або... зректися свого помилкового розуміння трудового клясу 
і стати на точку погляду соціялістів-революціонерів. Остаючись ідеольо-
ґично на позиціях плєханівського марксизму, вони в практичній політиці 
трублять про свій намір творити українську державу і дотворились до 
страшних суперечностей і зради соціалізмові. 

Соціялісти-революціонери, не сходячи зі своєї ідеольоґичної позиції 
мають перед собою велику обєктивну силу, велику реальну передумову 
для творення української державності! — трудовий кляс і головну 
його масу — трудове селянство, що разом дає більшість населення 
України. 

Спираючись на цю обєктивну силу, незалежно од степені її 
культурної і класової свідомості!, ми можемо і маємо право рахувати, 
що прпнціп української державності! може бути льозунґом нашої реальної 
роботи і революції. 

Це справа ясна, що визволення українських трудових мас при-
пускає їх власну волю розпоряджатися своєю долею, і тому ми йдемо 
до творення української держави. 

Обєктивно, но господарських умовах, це мусить бути аґрарно-со-
ціялістпчна держава, і як таку ми її приймаємо, бо пнакшою вона бути 
не може. 1 хай марксисти твердять що хочуть, але коли наш аґрарний 
соціалізм є „дрібно-буржуазний" соціалізм, то й це приймаємо, бо для 
нас важно, аби це був соціалізм, а який? Соціалізм є соціялізмом, 
і вартість його полягає в його п о н я т т і , а не в оцінках ріжних 
людей з людськими слабостями. Ріжні суроґати соціалізму, які виро-
бляє буржуазія разом зі своїми нослугачами тут не можуть мати місця, 
бо передумовою соціалізму є диктатура трудових мас, соціалізація зна-
ряддів продукції та вивласнення землі. 

Стоячи на цьому ґрунті, трудові маси України творитимуть такий 
соціалізм, який відповідатиме їх інтересам і поняттям. 

І коли ідеольоґи індустріяльно-пролєтарського соціалізму будуть 
іронично поглядати па цю працю, на творення аґрарно-соціялістичного 
суспільства, навіть будуть боротись всіма засобами проти його, то з того -
врешті нічого путнього для їх не вийде: вони не мають в обєктивних 
обставинах українського життя передумов для свого успіху. 

Українські трудові маси йдуть до творення своєї аґрарно-соціялі-
стичної державности, і вони досягнуть своєї мети, бо вони є чинником 
історії, найдужчим на Україні. 

Спроби і затії йти проти цього засуджені на провал, як це' ЯШ 
бачили і про що ми зараз скажемо. 

* * . У 
* 

Вже один поглад на сусідні держави — московську, польську 
й инші — показує, що там суспільні зміни відбуваютса не так часто. І>УВ 

у Росії буржуазний устрій — довго держався. Нові сили знищили його, 
і нові відносинп тримаються. В Росії тримаються большевпки без зміни 1 
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ось вже третій рік, і всім ясно, що де сила, яку пе можна так скоро 
змести, особливо як вона змодпфікує свою політику з бігом подій. Три-
мається Польща, бо буржуазія і інтеліґенція в ній польські, мають 
невву силу і давлять на трудові маси. 

Не то на Україні. Буржуазія тут не хоче творити держави, це 
їй, безумовно, не вигідно, кольоніяльнпй капітал не хоче одриватися від 
свого орґанізацінного центру, просто центр не дозволяє цього, буржу-
азія не має ідеї місцевого суспільства на Україні, бо це кольонія, і тому 
вона, буржуа ля, є деструктивно-руйнуючою силою супроти державних 
змагань українських трудових мас. 

Трудові маси ще не мають такої дужої дісціплінн своїх бажань, 
бажання ці ріжноманітні, ріжні місцеві і ідеольоґичні інтереси, несвідо-
мість то-що перехрещуються і розбивають єдність революційного удару. 
Тому трудові маси не змогли за одним замахом рішити своєї задачі. 

Всякі спроби буржуазної інтеліґенції втягти маси в роботу для 
збудування буржуазної державности також не вдалися. 

Брак національної свідомості! в масах, що ослаблює силу загаль-
ного змагання до національної державности, надолужується вірністю 
соціяльного інстинкту, який охороняв і охороняє маси од буржуазно-
національних суґґестій. 

Але національної свідомостп все-таки є остільки, щоб не піти за 
анти-національними (проти-українськими) льозунґамп московського больше-
визму. Большевизм, як не українське з'явшце, на Україні не міг знайти 
опори в масах і тому вже кілька разів провалювався, але також про-
валювались всі-спроби установлення буржуазного устрою. 

Оцей характер української • революції вказує, що в ній вияв-
ляється і впливає якась сила, якої не має а ні буржуазія а ні російський 
большевизм •—• це, власне, українська національна стихія. 
Це вона ускладнює всі формули розуміння моменту: коли буржуазія 
твердить, що української нації нема, що це вигадка Німців чи Поляків 
чи Неґрів, то всупереч цьому арґументує кулаком український селянин 
і робітник і доводить, що Україна — не Росія, проганяє буржуазію 
і оповіщає самостійну українську республіку, стоїть за повне знищення 
буржуазії. Здавалось, що все так вигідно для большевпзму, але при-
ходять російські комуністи і починають вести свою політику — все 
стає проти них. Вони лютують, тероризують, шукають скрізь „мелкой 
буржуазії", кулаків, куркулів, але самі робітники і найбідніщі селяне 
женуть їх. Тут також виявляється українська національна стихія, що 
шукає форм свого виявлення. Це йде ліквідація історичної спадщини, 
національної несвідомості!, браку національної культури, як форми тієї 
свідомостп. Це українські маси шукають і потроху знаходять натуральну 
форму початкової орґанізації — національність, вони разом роблять 
дві революції —• національну і соціальну, витрачають на це подвійно 
більше енергії і тому здаються слабими в обох напрямах, але не на-
стільки, щоб піддатись протилежним виливам. 

Революційна енергія в своїй сумі в українській масі не менша, 
ніж в російській, але вона з'окрема ослаблена в кожному напрямі —• 
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національному і соціальному. І, власне, через це три роки революції 
дали на Україні по черзі шість змін —• то большевицькнх то буржуаз-
них, йде хитання сил, боротьба майже рівних впливів, але потроху 
в цій. боротьбі росте національна свідомість мас, частина енерґії з на-
ціонального фронту иерекидаеться на соціальний, і революція не то що 
не тратить на розгоні, а росте, кріїше. Цей процес ще буде. тягтись 
довго, консолідація національних революційних елементів міцнітиме, 
і настане час української соціальної, разом і соціалістичної 
революції, національного большевизму, котрий скупчить в собі 
всі сили революції і кине їх проти одного ворога — кольоніяльного 
і самородного капіталу. 

Тоді українська соціалістична революцій, самостійна сама в собі, 
утворить самостійну соціалістичну Українську Республіку на такій 
твердій основі, що вже її не зможуть так легко хитати ріжні сили, як 
до тепер. Тоді не буде розпорошеностн, атомізація трудових мас скін-
читься, тоді і ідея місцевої української суспільності! найде своє 
втілення! 

І що, власне, до цього йде — показує досвід всіх революційних 
змін на Україні. 

Піонером української державности виступила українська націо-
нально свідома буржуазна інтеліґенція, що могла знаходити піддержку 
трудових мас, переважно селянства. 

Капітал виступав завжди проти цього. Навіть в тимчасовий союз 
з нашою інтеліґенцією він не пішов, а навпаки: оповістив їй війну. 
Інтеліґенція знала, що московсько-жндівсько-польськнй капітал стоїть 
проти її наміру, тому пішла просити допомоги в його противника 
— німецького капіталу. Тимчасово ця комбінація вдалась, але під кри-
лами німецького капіталу зібрав свої сили місцевий кольоніяльніїй капі-
тал і . . . потягся на боротьбу з українською державністю, зараз же 
одкинув її. Завдяки воєнним подіям —- розгромові німецького капіталу 
на Заході — ослабла сила кольоніяльного капіталу, і українські трудові 
маси прекинули всю капіталістичну7 будівлю. 

Тоді буржуазна інтеліґенція пішла за допомогою до антантського 
капіталу, але він, яко союзник проти українського кольоніяльного 
капіталу, став на бік цього, а українську буржуазну інтеліґенцію, як 
нікчемну, з погляду її реальної сили, відсунув в кут, бо він і без її 
допомоги може досягти своєї мети — панування. Буржуазна інтеліґенція 
програла в спілці, як з німецьким, так і з антантським капіталом. 

Нарешті, вона рішила ввійти в спілку з польським капіталом ці-
ною нечуваних устунок на користь Польщі, але ця комбінація, розу-
міється, не вдасться, як не вдалась спроба спідки з російським капі-
талом (з Денікином). 

Характерно, що українська буржуазна інтеліґенція в своїй політиці 
союзництва з капіталом мала дві позиції. Спочатку, коли діло ЙІІИ° 
про поєднання з німецьким і антантським капіталом, вона виступала 
цілою своєю (невеличкою) масою, але коли надії в цім напрямі не справ-
дились, то вона пішла на порозуміння з кольоніяльнпм капіталом, я°" 
ділившись на дві ґрупи: наддністрянці-Українці пішли до російсь-
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кого капіталу, а наддніпрянці-Українці на спілку з польським. ІІо 
закону контрастів, по степені незнайомства! Кожна ґрупа внбпрала собі 
того союзника, природу і діли котрого знає менше, від кого безпосе-
редньо терпить мало або цілком не терпить. 

Спроба галичан скінчилась для їх сумно, спроба наддніирянців 
скінчиться також сумно. Результатом цпх спроб е лише розкол, взаїмна 
дезорганізація української буржуазної інтеліґенції. ще більше б е з-
с н л л я її. 

Отже, всі спроби розрішнти проблему української державности си-
лами буржуазної інтеліґенції при помочі міжнароднього і к о л ь о н і я Л ь н о г о 
капіталу не вдалися рішуче. Банкротство капіталу пішло по всій лінії, 
буржуазної держави української нема і — віримо — не буде, бо цьому 
суперечить здоровий уклад обєктивннх сил: наша інтеліґенція за-слаба, 
щоб творити свою державу, капітал взаіалі не хоче її творити, а тру-
дові маси з цього користають і твердо йдуть до утворення своєї держави. 

Характерною рисою нашої буржуазної політики є одна: мовляв, м і ж-
народня сила мусить бути чинником творення української держави, 
через те інтеліґенція пильно зорить за міжнародньо-каніталістичною по-
літикою, ворожить що-хвилі над конюнктурою і шукає такого знаку 
світил, коли справді можна когось з міжнародніх розбійників заціка-
вити в творенні української державности. 

Ще довго вона ворожитиме над цією невдячною таємницею. 
Вона для неї незрозуміла — і в цьому осуд всієї політики української 
інтеліґенції. 

Друга частина нашої інтеліґенції — революційна, виходить в своїй 
політиці з прпнціпа міжнародньої революційної конюнктури і практично 
вирішує це питання порозумінням з марксистами-комуністами, з російською 
революцією. 

Такий нрпнцін політики не то-що не чужий соціалістам взагалі, 
а навпаки — він є одним з иозітивних нрпнціпів соціалізму. Проле-
таріат для успішної боротьби своєї з капіталом повинен шукати помочі 
міжнароднього пролєтаріяту тіш більше, що в цьому шуканні розуміється 
не тільки принців тактики, розумної боротьби, а й позітивна мета соціа-
лізму, котрий змагається обєднати людство в одну світову соціалі-
стичну спілку. Взаїмопоміч в капіталістичній політиці є нринціпом 
тільки тактики, а не мети, тоді ак в соціалістичній — він є тпм 
і другим. Через те зрозумілим і натуральним є етремліннн соціалістично-
революційної інтеліґенції до розвязання місцевих проблем шляхом між-
народньо-революційної пролетарської взаїмопомочі. Тнм більш, що це 
— сопйіііо віпе гріа поп успіху соціалістичної революції взагалі. 

В українсько-російських революційних стосунках нема цієї простоти, 
ясностп прпнціну, бо, помпмо щирих намірів окремих людей, з двох 
боків е багато таких пережитків, що клином врізуються в нринціп і ні-
вечать його до непізнання. Так сталось і стається в українсько-російських 
стосунках. 

Цілком справедливо називається поміч трудовій Україні з боку 
революційної Росії не поміччю, а інвазією, а форму цієї інвазії — 
окупацією, це-б-то завоюванням. 

/ 
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Росіяне-революціонери, яко люде, уявляють не якийсь химично-
чистий лябораторний тип комуністів, а живих реальних людей з усіма 
їх добрими і злими сторонами взагалі і якостями Росіян з'окрема. 
Помимо того, що вони хочуть обернути увесь світ в комуністичну респу-
блику, але разом з тим першим етупнем її вони мислять Росію 
в старих межах, з поправкою на Фінляндію, Польщу, Естонію, Латвію, 
Литву і, може, Кавказ, але вонп рішуче хочуть бачити Росію в складі 
Московщини, України, Білорусі і Сибіру. Тут в кожному комуністові 
говорить Росіянин-централіст, що бачить слабість національної свідомости 
в цих краях і накидає їй шабльон всеросійського думання, життя, по-
ведінки. Блискучо вони доказали це трьома своїми інвазіями на Україну, 
де вели справжній терор не тільки проти буржуазії (далеко ні!), а проти 
української н а ц і о н а л ь н о с т п і то в особах українських 
комуністів, навіть цілих партій українсько -комуністичних. | 

Я не буду спинятися на фактах —• кожний має їх перед очнма, 
багато їх вже зібрано, між пншим, у „Відродженні нації'1, т. III т. 
В. Впннпченка, але це ні крихти не ослаблює погляду, що з пролетар-
ською солідарністю зовсім зле, коли на місце волі трудового люду 
береться, як вищий принціп, кулемет і розстріл. Терор московських 
комуністів на Україні спричинився вже до трикратного вигнання 
їх з України і то не проти волі народу, а з його енергійної ініціативи. 

Московські комуністи іґнорують українську національність, 
що є живою сущністю трудового люду. Воюючи з національністю, вони 
воюють з трудовим людом в першу чергу і накликають на себе 
тим справедливий гнів народу. 

Пролетарська солідарність виявляється зовсім пе тим, щоб прийти 
в якийсь край з кулеметами і штиками, поставити свої привезені 
з старої метрополії „ревкоми", позбавити місцевий трудовий люд 
елементарного иубличного права і кричати, що це — пролетарське брацтво. 

Ніхто цьому не повірить, в першу чергу — трудовий люд. 
Скільки не доводь, що московські комісари є разом з тим і українські 

— цьом}7 ніхто не повірить, тим більше, що цих комісарів не посилають 
в Естонію, Латвію, не посилали торік в Угорщину, а посилають 
на Україну. Справа зводиться, розуміється, не до самих комісарів, 
а тут говориться про напрям всієї політики, про всю систему комуні-
стично-московського насильства, проти котрого повстає не тільки „дрібна 
буржуазія", а сам пролєтаріят і найбідніще селянство. 

Ми пролетарську поміч сусідів, що не вихворалися ще з кольо-
ніяльного патосу,'зрозуміли б як техничну допомогу, а не зако-
нодатне верховодство. Російська „красная армія" може допомогам 
укра їнській червоній армії, але не може її замінювати. Москов-
ські комуністи назвали домагання українських комуністів створити окрему 
червону армію контр-революційним і рішучо повели до того, щоб 
української червоної армії не було, щоб центральних економичнпх і фінан-
сових установ Україна не мала, щоб центрального комітету українська 
комуністична партія не мала, а щоб все це було о б л а с т н и м, це-б-то 
Україна є область, спілка кількох ґуберній російської республики. 
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,1,0 цього звелась пролетарська „поміч"! 
Цього не міг прийняти і ніколи не прийме український 

трудовий люд, котрий е окремою індивідуальністю, живе в окремих 
нриродньо-ґеоґрафичнпх, а тому й господарських умовах, має специфічну 
соціальну структуру і наслідки окремої історії. Він мусить бути 
індивідуальністю навіть в комуністичній республиці, бо комунізм зо-
всім не думає вносити якогось московського домострою в комуністичну 
світову родину. Як ви бачите, спроби української інтеліґенції не вдалися 
иа буржуазному фронті, не вдадуться і на комуністичному, оскільки ця 
праця є неорґанпчною і носить характер міжнароднього насильства. 

Український народ йде на шлях орґаничного розвитку і національ-
ної (це-б-то орґанпчної) творчости. 

Така е діалектика української революції, з якої мусять повчитися 
всі, щоб не боротися з вітряками і увільнитися від утопізму. 

Партії революційного соціалізму на Україні мусять вести лише 
реалістичну політику, котра, ведучи до певної мети, рахується з нри-
родньо-економичнпмп умовами та історично-культурними передумовами, 
котрі грають ролю обєктивних обставин, для даного часу — законів 
соціальної динаміки і статики. Хто іґнорує ці обєктпвні умови, той 
рішучо мусить стати на шлях утопізму і звернути собі вязи на небез-
печному шляху революції. 

* * * 

Ми ставимо собі задачою утворення соціялістичної Української 
Республіки і мусимо розуміти її так. Перш над усе держава маслить-
ся, як певний оріанізований соціяльно-економичний і політичний зміст. 
Держава є орґанізація чогось. Держава е орґанізованнм змістом. 
Основними елементами держави є народ, територія і верховна влада, 
це-б-то незалежне законодавство. Соціалістична держава має також ці 
елементи, але основна ріжниця соціялістичної держави від буржуазної — 
її соціяльно-економичний і культурний зміст. Клясів не буде, продукція 
і обмін соціялізовані, приватної власності! на землю і знаряддя про-
екції нема, вся діяльність суспільної і публично-правової орґанізації 
направлена на збільшення продукційности праці і культурних дібр, а та-
кож по можливості! справедливий (рівний) розподіл їх по-між всіма і все-
мірне підняття культурного добробуту трудових мас. 

Державу можна характеризувати по її соціальному, економичному 
і культурному змісту. Коли держава орґанізована на основах, вказаних 
вище, то це й буде соціалістична безкласова (трудова) держава, а коли 
цього змісту не буде, будуть класи, то це буде сучасна капіталістична 
держава. 

Коли державу не можна уявити без її соціяльно-економичного 
змісту, то, всупереч цьому, теперішня українська буржуазна інтеліґенція 

4 хоче запаморочити народ одним „арґументом", що треба, мовляв, спочатку 
орґанізуватії свою державу, а потім вже робити реформи, або фіґурально: 
треба здобути попереду хату, а потім вже її чепурити, як то часто 

І люблять говорити буржуазні патріоти. 

/ 
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Цей погляд остільки поширений, що ви зразу можете пізнати, з ким 
маете діло, коли ночуєте цю фразу — вся буржуазія і її прихвостні 
з інтеліґенції одноголосно її повторяють. 

В цім погляді полягає найбільший обман, яким буржуазія дуже 
зручно оперує і дурить трудові маси. 

Варт поглянути на його зблизька. 
Справді, здається зразу натуральним: спочатку здобути хату, а по-

тім її чепурити. Але в тім то й річ, що чепуріння вже ні крихти 
не може змінити хати: в ній вже зафіксовано певне число кімнат, дверей, 
вікон, обєм, розмір, розміщення і т. и. Оздоба зовсім не є прпкметою 
хати: оздоблена чи небздоблена хата все одно лишається хатою певного 
розміру і властивостей. Між хатою і державою є та анальоґія, що щоб 
зробити хату, треба попереду виробити плян, обрахунки, установити 
задачу, якій має служити хата. Те саме треба зробити і перед тим, 
як приступити до будування держави, а власне: 

а) для кого держава? опреділяйте народ і територію. 
б) хто буде господарем в державі? опреділяйте кляс 

або знищуйте кляси. 
в) як орґан ізуеться верховна влада? чи хтось один 

заправляє, чи якийсь кляс, чи всі кляси разом, чи безкласове суспільство ? 
г) як орґан ізуеться народне господарство? чи при-

ватними власниками на знаряддя продукції чи їх не буде ? 
д) яке буде розпорядження землею? приватна влас-

ність чи суспільна ? 
е) в чиїх руках буде обмін? в руках посередників чи су-

спільства і т. д. і т. д. 
Отак і встановляється мета орґанізації, її плян, взаїмовідноснни 

частин, становище трудових мас. Коли ви зробите цю роботу, то й видно 
буде, яка буде держава. Не можна будувати держави, не знаючи, яка 
вона має бути. Коли ви кажете майстрам: „будуйте хату", то ви ще 
нічого не кажете, бо вони вас зараз спитають: яку хату ? І аж після 
того, як ви скажете про розміри, плян, матеріали, цінп і вкажете місце, 
тоді тільки майстри зможуть приступити до праці. 

Наша буржуазна інтеліґенція не хоче ясно говорити про свої на-
міри і гістерично кричить : попереду треба збудувати свою державу, 
а потім вже соціяльні реформи! Цією нісенітницею вона затуркує 
темні голови і крутпть народом так, що він, сам того не помічаючи, будує 
собі не свою державу, а тюрму. Повинно ж бути ясно: хто каже збу-
дувати державу, той не повинен говорити про реформи. Раз державу 
збудовано, то вже й заложено в неї зміст, який треба не реформувати, 
а завалити, коли він буржуазний. 

Будувати державу — це значить вже п „робити реформи" чи, 
власне, руйнувати старий буржуазний її зміст. Будувати державу 
— значить: установити форму влади — хто має правити державою, 
одібрати нетрудову землю і передати її трудовому люду, конфіскувати 
знаряддя продукції і фінансовий капітал, орґанізувавши їх для суспіль-
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ного господарства, орґанізувати революційну армію і нищити нею ворогів, 
орґанізувати народну просвіту і культуру, сільське і промислове гос-
подарство, закладати продукційні спілкп і сприяти збільшенню продук-
ційноети праці, взяти в руки суспільства весь обмін продуктами і виг-
нати торговців, спекулянтів, скасувати биржі, вести з буржуазією 
непримириму війну, — словом, організацією, зброєю і всіма засобами укрі-
пляти новий лад і т. д.— ось що значить будувати державу! 

Буржуазія думає навпаки: монополізувати землю і знаряддя в євоїх 
руках, організуватись, назначати по-своєму ціни, примушувати всіх на 
себе працювати, давити трудові орґанізації, не допускати страйків, по-
ставити своїх людей у правительство, видавати закони на свій смак 
і користь, вести чужими руками війни за свої бариші, за ринки, кольо-
нії, за поневолення инших народів, грабувати їх —• це буржуазія називає 
також будувати державу. В цьому смислі державу розуміє і наша 
буржуазна інтеліґенція і всякі соціялісти-асимілятори. 

Отже, дійсний зміст ходячої тепер фрази про державу такий: по-
переду треба збудувати буржуазну державну, а тоді ви вже попро-
буйте добиватися реформ! 

Буржуазія вптворнла якийсь абстракт-державу, поставила її на 
словах „вище всіх клясів", станів, інтересів і патякає, що держава не 
хоче того, не може того, не повинна того, як якась надлюдська, над-
нрнродня істота, окультна сила, ніби втілення ідеї бога, справедливого, 
безстороннього, строгого. От про таку державу вона й говорить, за-
певняючи в її великій сущності, хоч кожна свідома людина добре знає, 
що такої держави нема, що це — фікція, зручне шахрайство штукаря, 
що кладе в бриль "клоччя, а витягає відтіль яешню. Сліпці слухають, 
роздзявивши рота, про таку „державу" і платять за наївність своєю неволею. 

Ми уявляємо державу, як суверенний трудовий союз однієї націо-
нальности або кількох національностей на певній території. Моментом, 
опреділяющим межі держави, є не господарський тип, а національний. 

Кожна національність має право орґанізувати свою державність, 
це-б-то суверенний трудовий союз, котрий регулює свої внутрішні від-
носини своїм незалежним законодавством. Відносини до инших суверен-
них союзів реґулюються добровільним договором, а не законом. 
Кілька суверенних трудових союзів можуть заключати спілку, оформлену 
також договором —• така спілка зветься соціялістичною федерацією. 
Вона одріжняється від союза тим, що е безпереривною доти, докп союз-
ники стоять на соціялістичній основі. 

ІІо договору де-які справи можуть вестися спільними орґанамп — 
військовими, господарськими, мировими, культурними. 

Такі взаїмні відносини не позбавляють члена союза самостійності!, 
виключають сваволю. 

Поняття самостійності! і федерації в системі соціялістичного права 
Ще не вияснені, але що вони инакші, ніж в буржуазному праві — це 
безсумнівно. Де-які соціялісти вказують, що система радянської влади 
е вже федерація багатьох ступнів. Одначе ми уявляємо федерацію, 
як добровільно -договориий союз, система ж рад має над 
собою законодатні орґани. Федерацію можна мислити тільки но лініях 

М. Шаповал. Революційний соціялізм. 15 
/ 
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одноранґовнх рад: федерація повітових рад, федерація окружних ґубер-
ніяльних рад, які обєднуються центральною радою, що має всю повноту 
влади над усіма нижчими рядами рад. Прикмета цієї федерації та, що 
з неї не можна ніколи* добровільно вийти, це-б-то губиться сама при-
рода федерації — добровільна двохбічна згода. Ледве чи таку систему 
можна назвати федерацією. 

Федерація припускає рівноправність договірних сторін, це-б-то 
суверенність їх. Федерацію можуть заключити тільки держави, а ие 
новіти чи ґубернії. 

Соціялістпчна федерація — діло будучини. Трудові маси був-
ших „недержавних націй" мусять в атмосфері повної свободи і орґанич-
ности розвити свої сили, культуру, наздогнати згублене і, вирівнявшись 
з більш культурними сусідами, можуть заключати федерацію, це-б-то 
уступити частину прав і праці на користь всього союзу. Уступка ж 
тягне за собою певні жертви. Умовою федерації є певна рівність не 
тільки в правах, а і в силах, жертвах, розвитку, яка є ґарантією, що 
одна сторона не буде подавлати другу. Федерація соціалістичних дер-
жав, в якій не буде визиску, є разом з тим самостійністю, бо що таке 
несамостійність ? Поняття несамостійности виникає лише там, де є ви-
зиск, а де його нема, там всі самостійні, хоч би була найтісніща 
політична єдність. Соціалізм, як такий, є знищенням визиску і тим 
самим відновленням самостійности кожної особи і кожної ґрупи осіб. 
Обєднання всіх соціялістичних держав в один соціалістичний союз умовно 
називається федерацією, хоч це буде союз самостійних держав, а дер-
жава — союз самостійних осіб. Ми не можемо онреділити природи 
соціалістичного обєднання в терминах сучасного буржуазного права. Ми 
послуговуємось ним тільки для означення перехідного революційного мо-
менту, коли союз ще ледве починає накльовуватись. Але остаточна фаза 
соціялістичної орґанізації, коли радикально зміниться нсихольоґін, звички, 
поняття, коли зникне буржуазний спосіб думання, тоді появляться цілком 
нові терміни соціялістичного права, яких ми вгадати ноки-що не можемо. 

Йдучи -до соціалізму, ми орудуємо зрозумілими нам термінами бур-
жуазного права, але наповняємо їх соціялістичннм змістом. Багацтво 
цього змісту буде збільшуватись, і рібнобіжно з ним ростиме соціялістичність 
нашого думання, соціялістичність духа, коли так вільно висловитись. 

* * 
* 

Резюмувати проблему української державности можна так. Ми 
творимо самостійну українську соціалістичну республіку, де воля тру-
дового люду виавляеться суверенно, без гніту і впливу з боку. 

Очевидно, соціялістпчна Україна ізольовано не може стояти і буде 
вступати в постійні союзи, воєнного, господарського і культурного харак-
теру, з иншпми соціялістпчними республіками, на основі договору. Такий 
союз матиме властивосте, які не вкладаються в рямці буржуазних понять 
самостійности чн федерації. Найтісніще злиття соціялістичних республік 
між собою припускає в ідсутність визиску, це-б-то самостій-
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н і с т ь в повному людському смислі цього слова, Коли 
мене ніхто ие визискує — я самостійний цілком. 

Проблему української державности можуть рішити лише трудові 
маси — селянство і пролетаріат. Українська держава не може бути 
утворена буржуазією чи взагалі з задержанням капіталістичних відносин, 
це-б-то залізною передумовою української держав-
ности є повне знищення капіталізму. Це можливо лише 
шляхом соціялістичної революції і диктатури українських трудових мас. 

ГІостулят української державности, висунутий трудовими масами, 
е і буде їх боевим льозуш'ом аж до сповнення. Через те цей посту-
лят є чисто революційним і соціалістичним, боротьба проти його — 
шкода соціалізмові. Свідомі соціялісти повинні орґанізувати маси під 
прапором суверенної української державности, яка не виключає міжна-
родньої солідарності! трудових мас. Боротьба за соціалістичну Українську 
Республику е боротьбою за соціалістичний Інтернаціонал. 

X. Сучасний момент і задачі революції на Україні. 
І. Характер революційного процесу. 

Розвиток історії, ак його розумів Маркс, ми знаємо. Обєктивний, 
незалежний від волі людини розвиток нродукційних сил і спосіб про-
дукції доходить до такого стану, коли юридичні форми суспільних від-
носин стають кайданами дла його, через що неминуче вибухає револю-
цій, змітає перепони, витворює нові форми дла виразу продукційних від-
носин; революцій втихає, і життя вступає в береги нормально-спокій-
ного току. Для нашого періоду історії проґноз: суперечність, яка за-
ложена в істоті капіталізму, — форма приватної власности на знаряддя 
продукції — веде нас до революції. Коли прикласти формулу марк-
сизму до всієї соціальної історії людей, то треба признати, що вона 
означає розвиток історії скоками: революції переривають хід життя, 
нерестроюють соціяльні ряди. Еволюція переривається революціями. 
Таким чином, ми маємо право зробити висновок, що революції пере-
ривають закономірність, причиновий звязок еволюційного ходу і озна-
чають собою повороти історії. Таке розуміння історії є власне одки-
ненням закону еволюції і признанням перескоків. Істотно теорія перескоків 
глибоко суперечить законові еволюції, заложеному в незалежний від 
людини розвиток нродукційних сил. Для періоду тихої еволюції марксизм 
установлює залізний закон, але цей закон иідготовлює революцію! 
Коли б той залізний закон розвитку нродукційних сил прийняти справді 
за обєктивний закон, то льоґично треба одкинути революцію. Еволюція 
так еволюція! Нема чого ворохобитись і вибивати бульки на воді. 

марксисти, стоячи на цій позиції підчас еволюції, рішучо повстають 
проти „провокування революції", доводять закономірність розвитку, 
міряють етап продукційних сп.т, утворили цілу теорію „н е н а з р і-

к лос.ти" сучасного господарства і пролєтаріяту до революції, до само-
15* 
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стінного творення історії. Ви бачите скрізь мудрагелів соціяль-демо-
кратії, що зацитькують робочі масп, уговкують їх цією теорією „незрі-
лости", залякують нещастями, які вийдуть з безоглядної боротьби його 
з буржуазією, визнають залізну історичну необхідність панування буржуазії 
і тактичного порозумінняз нею підчас революції. Соціяль-демократія 
проповідує „оглядну" боротьбу, застерігає і тероризує маси іменем Маркса 
і Енгельса . . . 

Навіть коли маси якось приходять до влади, значіння і рішаю-
чого впливу, коли маси вже справді беруть в руки керму, навіть коли 
вони вже мають всю владу в своїх руках — і тоді соціяль-демократія 
зі зброєю в руках виступає проти пролєтаріяту і, всупереч фактові, 
кричить: не назріла! революція не назріла! 

Наочно ви бачите це в Росії, на Україні, в Німеччині, Австрії, 
Чехії і т. д. Де революція ще не вибухала, там соціяль-демократія обер-
нулась в пожарну команду буржуазії, що мчпться заливати і льокалі-
зувати кожний огник соціальної революції. 

І все це во імя залізного розвитку нродукційних сил! Ніхто не 
вказує прикмет, критеріїв, якими можна онреділятп „назрілість" ре-
волюції, але кожний „справжній" марксист упевнено твердить про 
„незрілість", констатує цей факт сумним похитуванням голови: що, 
мовляв, подієш! Він, яко соціяліст, розуміється- всією душею за ре-
волюцію, але що ж: не назріла та й годі, хоч сядь та й плач... Бо 
„Маркс і Енґельс", а особливо Кавтський, ІІлєханов, Мартов, Реннер, 
Отто Бауер, Вандервельде, Адлерп, Тома, Мак-Дональд, ІІІейдеман, 
Носке, Дашинський, Пільсудський, Керенський, Бурцев, Петлюра, Лівиць-
кий, Мазепа, ІІорш, Мартос, отаман Коновалець, отаман Тарнавськиіі, 
отаман Ковенко і т. д. і т. д. всі однодушно переконані, що соціальна 
революція „не назріла", тим більше, що з цим згодні і Кломансо, 
Льойд Джордж, Вільсон, Мілюков, Колчак, Денікін, Вранґель, ІІетру-
шевич, Сіні'алевич, Кость Левицькпй, Назарук, Піснячевськпй, ІІІемет. 
Навіть Махно зневірився в їй! 

І страшенно їм подобається теорія залізного розвитку „продукціії-
них сил", котрі все не хочуть розвиватись аж до того щабля, коли 
„назріє" революція. 

Инші марксисти, іґноруючи цього бога -— нродукційні сили — 
беруть з теорії Маркса не еволюцію, а революцію. Роблять пере-
ворот і стикаються очі в очі' з правовірними марксистами,. які зі збороєю 
в руках ідуть захищати тезу про „неназрілість". „Та ж революція 
і влада пролєтаріяту -— вже факт!" — кричать революціонери. „Тим 
гірше для факту", відповідають книжники та фарисеї марксизму і ви-
магають, щоб цей нахабний факт забрався геть з арени історії і вгли-
бився краще у вивчення краси доґми. 

Так буцім то хоче історія, хоч і ясно, що цього хочуть лише 
панове капіталісти. 

Ми бачимо цю ганебну картину скрізь, де міністеріабельні марк-
систи укоськують пролетаріат, засідаючп разом з буржуазією за зеле-
ними столами. 
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Одначе ми новиниі зазначити, як то видно з признання одною 
„демократичного" публициста в Німеччині, що, програвши мілітарну 
війну на фронті, буржуазія німецька рішила виграти соціальну війну, 
і для цього вона зробила розумний крок — визнала „залізний закон" 
Маркса в соціяль-демократичній інтерпретації і валом повалила в соціяль-
демократію. Буржуазія зрозуміла свою колишню помилку, трактуючи 
прихильників фатального автоматизму історії за своїх ворогів. Навпаки! 

Нема нічого ліпшого, як наповнити собою соціяль-демократпчну 
партію, зайняти в ній місце „мас", які покірно схиляють голову перед 
марксистським іконостасом, збіратись на мітинґи і голосувати за свою 
неназрілість, шпіонити за робочими, суґґестіонувати їх своїм 
справжнім марксизмом, вказувати на благенький стан „нродукційних 
сил", підтримувати опортуністичних ватажків, за всяку ціну бути вірним 
цим „своїм провідникам", що наиамять знають твори Маркса й Енґельса 
і завжди краще, ніж кулеметами, убиватимуть перекрученими цітатами 
недолугих фанатиків і голів. 

Пане мій, скаже новий „марксист": хочеш зберегти свої капі-
тали — поступай у марксисти н кричи, що розвиток продукційних сил 
не досяг того ступня, коли суперечність між ними і правовими формами 
мусить бути розірвана — і більш а ні слова! Далі вже само ніде, як по 
маслу. Учені книжники вже далі так періщитимуть цітатами голоту, що 
вона навіки очманіє. ІЦе краще зробиш, як згодишся пустити в прави-
тельство соціяль-демократів -— вони краще наші інтереси оборонять, 
ніж ми самі. Хай ми трохи приплатимось тепер, але коли вони осадять 
голоту, вгамують революцію, введуть розбурхану7 ворохобню в залізні 
лещата порядку, ми тоді своє візьмемо. Нам треба вступати 
лише в дві орґанізації — в соціяль-демократпчну партію і у військо. 
Це й те має однакову вартість: в партії ми будемо завзятими при-
хильниками Маркса (голота дуже вірить в його), а в армії ми будемо 
ретельно виконувати накази марксових міністрів, і „дєло в шлянє"! 
Нам треба взяти науку з російської і української революції: коли при-
ходили на Україну большевпкп, то багаті куркулі на селах в першу 
чергу ставали большевиками і обовязково перлися в члени ревкомів! 
Ви розумієте, чого вони цим досягали: зберегли своє майно од рекві-
зиції, себе особисто од знищення, реквпзувалп збіжа у голоти, 
і за опертя її ж і розстрілювали. Чотирьохкратна користь! От 
що значить розумна тактика! Пане мій, не бійтеся марксизму, там 
багато святої правди: кожний устрій внутрі себе підготовлюе свою по-
гибіль, так каже Маркс про необхідність революції, а я скажу, що і ця 
теорія носить в собі також свою гибіль! Марксизм, вказуючи на за-
кони автоматизму історії, цим вибив з рук пролєтаріяту страшну для 
нас зброю — історичну з а к о н н і с т ь революції . . . . 

Ось через що буржуазія записується в соціяль-демократи і буде 
далі записуватись ще більше, скоштувавши сцілющі властивості! обєк-
гивізму продукційних сил. 

До революції в суспільстві діють незалежні од волі людей про-
екційні відносини, а що орудує життям в революції ? — таке питання 
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треба поставити марксистам. Очевидно, •— п о в с т а в ш і народні 
маси — скажуть вони. . 

Значить, незалежне од волі людей і далі істнуе незалежно і кру-
тить людьми ? Ні, воно спинає свою діяльність, бо тепер роблять люде. 

Очевидно, марксисти признають таку тезу: історію роблять неза-
лежні од людей продукційні сили, а революцію — незалежні од ,про-
дукційних сил люде. Як же так ? Революція — це також історія, частина 
історії життя і то найліпша частина. Коли люде можуть робити ча-
стину історії, то чому вони не можуть робити цілої історії? Для нас 
ясно, що люде, с о ц і я л ь н а людина робить історію, а тому 
й п р о ґ р а м а р е в о л ю ц і ї залежить од людей. 

Проґрама революції залежить від степені с в і д о м о с т п трудо-
вих мас і стану господарства. Щоб перемогти, людина в боротьбі 
ставить на карту в с і свої сили, пускає їх в хід з максімумом напру-
ження і ставить собі м а к с і м а л ь н у мету: побороти противника 
цілком, а не вічно воловодитись. 

Соціяль-демократн не хочуть досягти мети, а хочуть власне 
в ічно воловодитись , аж поки „продукційні сили" прийдуть 
на виручку, а коли вони прийдуть — невідомо. Через те вони заклю-
чають к о а л і ц і ю з буржуазією. 

„Мета ніщо — рух все" сказав безсмертний ідеольоґ опортуні-
стичного марксизму Бернштайн, і ця формула сковує душу кожного 
соціяль-демократпчного ортодокса. 

І вони дійсно не мають мети. Коли ви хочете серіозно 
трактувати їх мету, то завжди знайдете ближчу, сьогоднішню мету: це 
— коаліція з буржуазією, це — оберігання капіталізму від штурму мас. 

Коли ми прочитаємо тепер передвиборчі плятформи соціяль-демокра-
тів в Німеччині, Чехії, Австрії, Польщі (в потрясених краях!), то 
не зустрінемо ясної фрази: „наша ближча мета — диктатура пролєта-
ріяту!" Ні, вони цього не говорять. 

Вони улесливо-солоденько, хви.шсто-гнучко тупцюються навколо 
слова „соціалізм", „визволення трудових мас", „царство праці", „царство 
свободи", горять любовю до ідеалу, але ні слова не говорять нро 
нроґраму соціялістичної чергової праці. 

Це буржуазне шумовиння видряпалось під прапор соціялізму 
і штукарить перед невігласами, туманами і недотепами, зацитькує їх, 
вмовляє, вкручується в душу виборця, обіцює, грізно помахує цітатами 
з Маркса і вкінці таки досягає свого — намороки забито, виборець 
дає суверенно свою волю в руки спритного штукаря і суверенно йде 
від урни назад в ярмо. 

Нічого не зробиш: цітатн не дозволяють виходити на свободу; 
треба запрягатися, щоб випрягтися на один момент — в день слідую-
чих виборів. 

В цьому бачимо образ справжньої соціяль-демократії, вірної тезі 
Маркса про рабство людини в ярмі нродукційних сил. 

Але ми бачимо, що ця теза стає абсолюто нічим в перший день 
революції! Революція спиняє історію нануваннй буржуазії і пише сто-
рінки боротьби з нею силами революційного люд у. 
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От власне тут і треба про і'рами і плану її переведення 
в життя. Складання програми і плану переведення її вимагає великої 
ясности в техниці громадського будівництва. Прп цьому ніяк не можна 
орієнтуватись по настроях біжучої хвилі, потребах і розуміннях дня, бо 
це зібе зі шляху і в усякому разі не дасть певності! в роботі. 

В землемірськін науці є прпнціп дальності! мети, котрий служить 
незвичайно добру службу. Коли ви дивитесь в трубу чп діоптри на 
тичку на короткій лінії, то помилка в обрахунку завжди буде більша, 
ніж на довгих лініях, ніж на .обрахунку на далеку мету. Оптичні за-
кони зору ведуть до цього. Коли доводиться ходити короткими лініями, 
то помилки будуть великі: витичити лінію краще можна, коли тички 
ставляться далеко одна від одної. Помилка буде значно менша, коли 
будете візіруватп за 10 верст на розлогого дуба на горі, ніж за 
10 сажень на очеретину. 

1} соціальному будівництві е також оптичний обман блйзькости. 
Коли ви сьогодні під натиском юрби дозволите вільну торговлю хлібом 
— це буде здаватися всім таке доцільне — то напевне це вас поведе 
в протилежний од соціялізму бік! В соціяльному будівництві також 
треба орієнтуватись на далеку мету і всю сьогоднішнью роботу навіть 
в дрібницях пристосовувати до неї, це-б-то нроі'рама роботи н о-
винна бути орієнтована на мету, на ідеалГ Але саму' 
роботу вести так, як при переробці одного заводу на другий — по 
и л я н у: щоб кожна маленька зміна була доцільною, а не в і д - ц і л ь-
ною, щоб кожна форма виростала льоґично від даної і наближалась 
до ~к"оне чи оТ. 

•Помиляються ті, що думають, наче-б-то в соціяльному будівництві 
треба все зразу перевернути до гори дном, а потім вже, мовляв, будемо, 
міркувати, як будувати. 

В революції першою задачою є утворити добру організацію 
влади, це-б-то орґанізацію соціальних будівничих і адміністраторів. 
Велику будівлю не зможуть вести ті, хто не знає законів будівництва 
і властивостей будівельного матеріалу, особливо такого, ак самі люде. 

Новпй клас, що йде до влади, мусить мати добрий технично-
будівничий персонал — це необхідна умова. Клас, що не має своїх 
будівничих, адміністраторів, соціальних технпків — ніколи не добється 
без цього мети, його революція буде повстанням рабів, а не свідо-
мою творчою силою. Для успішної революції необхідні передумови: 
мета, проґрама, плян переведення, техничний пер-
сонал і боєва армія. Коли не буде якогось з цих елементів, 
то будівля не вдасться. Це однаково, як бн ми мали для збудування 
будинку все, онріч цементу або цегли, або є всі матеріали, а пема інже-
нера, або нема пляну коли вже робітники стоять на місці праці. Треба 
всі необхідні елементи зібрати і тільки тоді починати працю. І треба 
вміти все швидко шукати. 

Ми як раз через брак гармонії елементів програвали в революції. 
Армія боєва є •— нема провідників; є те й друге нема програми, — хоч 
є мета, Нема пляну переведення, або він є — будівничих нема. Наше. 

/ 
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селянство і робітництво повстало — провідників не було, бо ті, що 
були мали пишу мету, ніж трудові маси. Трудові маси, нарешті, 
повірили в щирість і однаковість мети, але ми не мали нроґрамп 
і пляну переведення, ми не мали відповідних будівничих. 

Це все разом творило страшний хаос на Україні, котрий лютує 
й досі. Хаос у всьому! Провідники — одні пішли направо до монар-
хизму, другі на ліво до комунізму, треті топчуться на місці і лякливо 
озираються навколо: куди йти? 

А ті, що пішли? Очевидно, вони раніще не мали мети, або 
й мали мету, то напевно не мали проґрами і пляну її переведення. 

Вони тепер навіть мету иншу вибирають, а тому тепер вироб-
ляють нову програму і плян. Краще пізно, ніж ніколи! 

Не знали властивостей будівельних матеріалів і з води хотіли ро-
бити хату, а з креміню коники ліпити, з паперу парасольки тулити, 
з каміню шовк снувати. Просто дивно, як наші провідники не розуміли, 
що не можна руками пролетарів буржуазний устрій будувати, або ру-
ками капіталістів соціалістичну республику рихтувати! 

Ми думали по-своему якось до мети доплуганити, у нас 
були свої методи! Та ж справа ясна: на цимбалах грати треба цим-
балистого садовити, а не дроворуба. До булави треба голови! 

Воно, розуміється, можна вивчитись навіть хпмії, але щоб ліки 
давати — треба попереду десять років школярем у лябораторії про-
трубити, а потім вже в аптеці розпоряжатись по-знавецькому. Експери-
ментами в революції займатися небезпечно, і вчитися самому на кошт 
чужої крови і жертв — злочинство. 

Мені скажуть: прописна мораль, заялозені істини. 
Цілком справедливо, але як світ світом стоїть, ще ніхто не 

родився грамотним. Треба вивчитись. Аристотель бог-зна коли напи-
сав ґеніальні річи, але 9 / 1 0 європейської людности не чуло про його. 
Архимедів закон — заялозена істина, а чи багато людей його знає і кори-
стується ? 

Про соціялізм багато книжок написано, а */» членів соціалістич-
них партій не знають, що таке заробітна плата або рента. Всі хочуть 
„самостійної України", а міністр „фінансів" не знає економнчної функції 
грошей і банкової техники, міністр „земельних" справ знає про землю 
стільки, оскільки ВІН ХОДИВ 110 ній пішки, „воєнний" міністр знає військо 
по оловяних салдатиках, якими грався в дитинстві. І море иншого 
елементарного неуцтва. 

Ну, бідні мп, бідні. Це всім відомо, але не можна з бідного ви-
бирати найбідніщого духом! Або коли вже всі так переконані в свої 
бідности, так нема чого приндитись і братись за будування того, 
про що не маємо поняття. Тоді треба йти в школу або до добрих людей 
в ч и т и с ь , а не експеріментувати з огнем в руках. 

Самі найгордіщі „виробленою ідеольоґією" (виробленою чужими ру-
ками!) соціяль-демократи зрозуміли історичний матеріалізм так мат е-
р іял і стично, що багато „історій" роскаже нам історія! Ці люде 
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знали завжди „все", розуміли „все", на „все" мали готову відповідь, 
але вони не знали одного: що таке пролетаріат, і опинились від його 
так далеко, що тіЛьки польська шляхта знає, де вони. 

І ця публика хотіла будувати „самостійну" Україну! Багато можна 
сказати того самого і про багатьох „ес-ерів". 

Море иошлости влилось в соціалістичні партії і затопило все. 
Хто з чесних людей не вспів завчасно випливти на сухий берег, той 
потонув у тому морі і вже й голосу „пробі!" не подає. 

Будівельний матеріал був і е инший. Він має мету в собі — 
знищити буржуазний устрій, але не має планів, не має своїх архптектів. 
Мусить іти за чужими. Пробував піти за своїми, то при роботі 
побачив, що, замість храму свободи для себе, він своїми руками будує 
тюрму. З прокляттям кидався на дурисвітів, скреготав зубами від болі 
за зраду і йшов за чужими добродіями. А чужі — вони також сини 
своїх батьків і роблять те, що їм треба. 

Ця канітель тягнеться й досі. „Продукційні сили" вляглися спо-
чити, а революція не знає, чи продовжувати творення історії, чи роз-
будити досвідчені „сили" од сну і передати їм віжки. 

Але велика сила народнього духу! Інстинкт ладу й спокою спо-
нукає його прішоситп кольосальні жертви, воювати, нищити жах буржу-
азного устрою і шукати опори життя. 

Промисловий пролетаріат знає, чого він хоче, але його 6%, фізич-
на маса його мала супроти всієї останньої маси, він бєтьса, ж риба об 
лід, шукає спільника" „батрака", „біднЬйшаго", нарешті „середняка", бла-
гає, умовляє його, розстрілює, хоче втовмачитп в селянську голову ко-
мунізм, а комунізм там ніяк тепер не вміщається, бо вся його „дрібно-
буржуазна" природа кричить за укріплення трудового права, за 
право на повний продукт праці. А це власне його інтерес, 
його віра і наука. Він учився трохи соціалізму і знає твердо, що со-
ціалізм є наукою про визволення іграці од визиску, що його змістом 
е трудове право. Він не розуміє иншого права, бо він дрібний ви-
робник, в його виробах міститься лише еквівалент його індивідуальної, 
а не соціальної праці, він дрібний виробник і тому не знає, що 
продукти бувають і не індивідуально-трудового, а соціяльно-трудового 
походження. Учителем пролетаріату є велике виробництво, соціальне, 
а учителем селянина — дрібне, індивідуальне. Між ними велика 
ріжниця в соціальній науці. І їх треба примирити, а не сва-
рити. Кожний зі своїми індивідуально-клясовими прикметами, власти-
востями, але вони обидва — сини трудової родини, сини праці. 

Трудовий селянин також бореться за свободу, але він бідніщий 
і ідеольоґією. Для робітника в індустрії працював великий Маркс, 
Енґельс і инші, що дали йому віру і науку, а для селяніша — ніхто, 
особливо —- для українського. Він не має того, що має московський 
селянин — саку-таку ідеольоґію. Там принаймні община, дужий нобут, 
а тут соціальне каліцтво і духовна тьма, повна без'язпкість: община 
де община, все перемішано. І мову одібрано, мозок затуманено. 



Хто дасть цьому українському селянинові науку соціалізму 
євані'еліє його визволення? Мусять дати соціалісти. Але ті, що знають 
його життя, його інтереси, його сучасні знання і вмітимуть показати 
йому льоґику його господарського і громадського розвитку до його 
мети •— свободи од визиску праці і визволення од зайво ї, непродук-
тивної важкої праці — ті ще не прийшли, а инші, хоч і говорять 
щось гарне, але невідомо що, не відомо, чи повернуті,ся ті жертви, яких 
вони вимагають. Вони говорять про право потреби і реквізують, 
не компенсуючи праці, реальної праці.*) Право потреби в даний 
момент виливається в грабіж, в насильство одних, що не працюють, над 
тими, що працюють. І селянин рішучо не розуміє, що ці жертви до-
цільні, що тепер він дасть во імя того, що йому дадуть потім. Він 
бачить, що беруть його працю, як раніш брано, а нічого ие дається, 
а позаяк його не орієнтували на дальшу мету, на комунізм, то він ди-
виться на це з погляду сьогоднішнього дня і робить не той висновок, 
що треба. Чому це так? Бо його вважають за дрібного буржуя і не 
думають, що він будівельний матеріал соціалізму, його відштовху-
ють від революції. 

Коли селянство буде відштовхнуте від революції, то вона впаде. 
Це — залізний закон. 

Субєктом і обектом революції, соціялістичного будівництва на 
Україні, е селянин. Без нього нема революції, нема соціялізму, нема 
України, а з ніш це все принаймні може бути. Тому будування нової 
України мислиме лише з селянином і властивостями нашої землі, що була, 
є й буде найбільшим богацтвом нашим і основою єдиного господарства 
—• аґрарного. 

Ми повинні будувати аґрарно-соціялістичну республику. Ми всі 
— соціялісти, комуністи, пролетаріат, марксисти чи народники. Така 
необхідна умова, єдина передумова природи й історії. 

*) Содіядісхи вчать його про п р а в о п а п о в н и й п р о д у к т п р а ц і , 
а комуністи оправдують реквізиції п р а в о м п о т р е б и , одкиданням трудового 
принціну. Він чує цю фатальну, траґичну суперечність між прлніццом соціялізму 
і принціпом комунізму. Він з а соціялізм, але п р о т и комунізму. Його свідо-
мість буджено для зрозуміння трудового права, на революцію кликано во імя його 
трудового права, він ішов і бачив у цьому втілення прекрасної мрії, зрозумілої 
йому вищости нового життя, але нова течія тисне на його і н е х т у є й о г о 
т р у д о в е п р а в о . Вона робить те, що вже робила буржуазія — нехтувала 
його право. Він не розуміє, що „нове нехтування" йде во імя ще вищого, ніж 
трудовий, принціпу — комуністичного. З нехтуванням трудового права він не 
мириться, комуністичний^ принціп — право потреби — ототожнює з грабіжон 
і йде проти комунізму. Йде разом з тими, хто також проти комунізму. Попадає 
в обійми Денікіна, Петлюри і т. д. Опікається і йде проти них, попадаючи знову 
під вплив комуністів, знов повстає проти цих і т. д. Трудовий принціп поборю-
ють праві і крайні ліві. Революція одійшла о д с о ц і я л і з м у : праві і крайні 
ліві не визнають соціялістичного принціпу — трудового права. В цьому тра-
їедія нашого селянства, траґедія революції. Культурно - нсихольойчшій тин 
селянства і його госнодарство доросли до соціялізму, але не доросли до 
комунізму. І хто хоче проблему соціялістичної трудової рсспублики розуміти, 
як проблему комунізму, той веде революцію на провал, бо озброює селян проти 
революції. „Право потреби" т е п е р є с у п е р е ч н і с т ю т р у д о в о м у 
н р и н ц і п о в і . 
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Індустрія у нас е і буде ще більша, але вона е і буде ироізвод-
вим, секундарним з'явпщем нашого аґрарного господарства. 

Коли буде революція в Анґлії, то там всі знатимуть, що їм треба 
будувати індустріяльно-соціялістичну республику. І тому методи роботи, 
форми будівництва, фази еволюції, господарсько-суспільні відносини там 
цілком инакше укладуться, ніж на Україні. І ні ми Анґлійців, а пі 
вони нас не можемо (і не повинні) учити, як будувати соціялістичну 
республику. Оскільки Україна індивідуальна — остільки і наша 
задача в революції індивідуальна. Ми свою задачу по-
винні рішити самостійно. Для неї прикладів, анальоґій нема в цілому 
світі. Ще ніде не було навіть спроби зробити аґрарно-соціялістичну 
республику.*) Ми перші повинні її рішити. Ми, найбідніщі в світі . . . 

Тут нам нічого не поможе „європейський соціалізм", бо він мас 
свою теорію, по якій ми засуджені на смерть, бо коли селян-
ство вороже соціялізмові, коли його треба заздалегідь виварити в котлі 
капіталізму і аж тоді воно буде здібннм засвоїти історичний матеріалізм, 
—• то ми ніколи цього не діждемось. Ніколи ми не вийдемо на волю . . . 

Революція —• факт, селянство проти капіталізму —• факт, але 
воно ще н е за комунізм. Його треба навчити, що хто зробив револю-
цію і, хто проти буржуазії, тому одна-єдина дорога — соціалізм. 
Инших шляхів нема! 

З цього всього виростає і єдина реальна проґрама. 

2. Наша реальна проґрама революції. 

Вся влада трудовому людові! Ворог опинаєтьсн, ви-
кручується з рук, накликає поміч німецьку, денікінську, польську •— 
треба роздушити ного. Треба захищати свої ниви і хати, як казала 
колись рабоугодна ґазета, закликаючи до війни, — і справді треба. 
Длн цього є одна орґанізаційна форма революції — вся влада ре-
волюційним радам трудового народу, без всякої участи буржуазії і її 
прихвостнів, лазутчиків і нишпорок. Буржуазію, що влізла в соціаліс-
тичні партії, виключити і обеззброїти. Критерій виключення аснпй: 
хто проти диктатури трудового люду і основних пунктів його реальної 
проґрами, той мусить бути поставлений за двері. 

Соціалістичні партії повинні віллятись в класові орґанізації трудо-
вого люду і боротись на трудових позиціях. Наукові партійні кадри мо-
жуть і в класових орґанізаціях зайняти своє становище не безпосередньо 

*) Аграрний соціалізм, як ми його розуміємо, не має нічого спільного 
з псевдо-соціялізмом всяких „боденреформерів", прихильників теорій Генрі Джорджа 
і його коментаторів. Наш аграрний соціяліш опреділяється поняттями : аґрарного 
юсподарства, як обекту соціялізації, і хліборобського населення, як субекта ї ї ; 
вивласненням землі, як основною зброєю проти капіталізму, і методом суспільного 
будівництва: децентралізація, знизу вгору, федерація по трудових громад, феїе-
рація національних трудових республнв; трудова (продукційна) спілка в сіль-
ському і індустріяльному господарстві, як основна форма соціялізації, суспільство 
а не держава. М. ТИ. 

/ 
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боєвих орґанів, а спеціальне — теоретично-досвідне, не керуючо-адміні-
етративне. Міцна орґанізацін з суворою дісцінліною, ак то й годитьса 
на війні, повніша бути основним нринціиом трудової організації. Без 
,-цсціішіни не може бути армії, а лише юрба. Класові орґанізації і со-
ціалістичні партії — це армія революції, а арміа повинна мати залізну 
діеціиліну. 

3. Передумови соціалізації. 
а) Нац іонал і зац ія індустрії , транспорту і природ-

ніх багацтв. Теоретичних уґрунтовань націоналізація вже не но-
трібує. Практично нам треба знати, що приватна власність на знаряддя 
продукції капітал істичного господарства касується, це-б-то зна-
ряддя продукції залишаються просто знаряддями, визволяються од ролі 
капітала — вибивача надвартості. Індустріальне господарство стає 
обєктом публичного права, а всакий прпватно-нравовий характер його 
цим самим нищитьса. 

Керування івдустрією орґанізуеться самими учасниками в ній, дер-
жавою і споживачами. ІІрпватно-кастовий дух професіональних учасників 
у підприємствах не допускається. Технично-робочий персонал підприємств 
не стає наймитом у держави, а участннком господарства. Бувші влас-
ники мають стати в підприємствах на рівних основах, але мусять бути 
приділені не до бувшпх „їхніх", а до инших однородних підприємств, 
однак не можуть займатп вищих адміністративних посад. 

Природні багацтва (нафта, вугіль, руди, сіль) підлягають націо-
налізації яко власність всього трудового люду. Обробка цих дібр ор-
ґанізуеться трудящими на загальних для індустрії підставах. Транспорт 
підлягає націоналізації на тих же підставах. Ґрунтові шляхи находять-
ся під доглядом і зарядом громад і місцевих господарських орґанів. 
Будування битих шляхів (шосе) орґанізує держава. 

б) Нац іонал і зац ія фінансового капіталу. Увесь при-
ватний фінансовий капітал націоналізується. Дрібні трудові вклади 
в приватні банки і державну ощадну касу не підлягають націоналізації. 
Для дрібних вкладів в приватні банки установлюється певна норма, вище 
якої сума вкладу також націоналізується. Висота норми залежить од 
фінансово-економичннх і господарських умов в даній місцевості! вда -
ний момент. Гроші матимуть те ж значіння і ролю, що й досі, але 
по мірі розвитку продуктового обміну і безпосереднього розподілу про-
дуктів у великих продукційних господарствах вони обертатимуться 
в документи розрахунку і згублать характер знаряддя обміну. 

Доки господарство сільське не соціалізується, не зіллється в один 
орґанізм з індустріальним, доти істнуватиме потреба в грошах, але внутрі 
обєднанпх господарських суспільних ґрун вони вже не гратимуть ролі. 
Чим більші будуть ці ґрупи, тим швидче в їх буде входити принціп • 
господарсько-соціалістичного розподілу і зникатиме потреба розрахунку 
за продукти. 

Дла зовнішнього торгу, докп зовнішній світ буде капіталістичний, 
очевидно, гроші гратимуть теперішню ролю. В міжнародньому смислі 
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господарство соціалістичної держави буде виступати, як ціла одиниця, 
і підлягатиме законам міжнароднього приватно-господароького обороту. 
Теперішні запаси золота або продукти можуть бути при цім засобом 
розрахунку. 

Продукти, здобуті за кордоном, соціалістична держава рознреділае 
через свої орґани між населенням в особі його громадських орґанів, як 
і виробп свого господарства. 

в) Н а ц і о н а л і з а ц і я зовнішнього торгу і монополія 
посередництва між внутрішніми господарськими ґру-
и а м и. 

Льоґично йдучи далі, держава на вні е представником всього 
народнього господарства. З-за кордону нічого приватно громадянин со-
ціялістичної республики здобути не може. Потрібні річи він замовляв 
через державний орґан зовнішнього торгу. 

Внутрішнє посередництво держави в „обміні" продуктами між 
господарськими ґрупамн е її монополією. Про вільний торг хоч би 
і для впключно-внїмковпх продуктів не може бути мови. 

На початку нової доби державою будуть концентровані індустрія, 
транспорт, лісове господарство, торгівля, а сільське господарство, оче-
видно, буде приватно-індивідуальним, але збут і одержування продуктів 
с.-госп. державі робиться тільки через громади. Сила держави залежа-
тиме від орґанізації збуту с.-гоен. продуктів і зручностп, ріжноманітности 
задоволення селян індустріальними виробами. Позаяк орґанізація дер-
жавно-громадської іцдустрії матиме тенденцію будувати фабрики і під-
приємства на місцях .здобування сировини, то орґанізація розподілу 
і транснорту продуктів не може бути дуже складною. Дезурбанізація 
(зменшення міст), перенесення промислових підприємств на село і орґані-
зація новпх тут же ослаблятиме значіння міст, зменшуватиме той страш-
ний контраст, якпй є тепер між селом і містом. 

Україна, як аґрарна держава, не може розвиватися но тій схемі, 
яку малюють собі соціялісти-індустріялісти („марксисти"): вся наша 
будівля стоятиме на аґрарному господарстві і той факт, що з земельної 
реформи сільське господарство виходить дрібним приватно-індивідуаль-
ннм, буде опреділяющим для всієї політики соціялізації. Дрібне госпо-
дарство, значить — окреме господарство, а продукти окремих госпо-
дарств ціркулюють в суспільстві через обмін, хоч цей „обмін" має 
цілком пишу мету, ніж товарний обмін: обмін споживчими вар-
тостями, а не товарними, мета його не в здобутті части надвартости, 
а в здобутті трудового еквіваленту, пристосованому до даних потреб. 
І власне усунути торговий прибуток приватного кунця має усуспільнення 
внутрішнього обміну, прн якій між споживачем і продуцентом буде 
Лиш один громадський посередник — держава чп громада. Цей 
обсяг посередництва буде більший спочатку нової господарської доби, 
але він буде все зменшуватись, вужчати по мірі обєднання нриватно-
і н и в і дуальних селянських господарств в приватно - ґ р у п о в і 
(товариства, громади і їх спілки ріжнпх степенів). ВНутрі цих обєднаних 
господарств і:же не буде ніякого обміну, а лише господарський 
Розподіл по принціпу труда. Коли сільсько-госнодарська орґанізація 
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виросте в піраміду, якої основою буде ціла територія держави, а верхо-
вина — один господарський орі'ан, один плян, одна воля — тоді наступить 
остаточне злиття індустрії з аґрарннмп господарством, знпкие 
обмін, зникне нац іонал і зац ія (індустрії, транспорту, внутріш-
нього обміну, природніх багацтв то що) і наступить соціялістич-
ний лад. Отже, н а ц і о н а л і з а ц і я тепер е передумовою соціялі-
зації, як і скасування приватної власності! на землю. 

г) Вивласнення землі. Ми називаємо скасування приватної 
власности на землю земельною реформою, вивласненням землі, 
а не соціалізацією її, бо воно є лише реформою власности, а не 
орґанізацією спільної продукції. Лише в великому виробництві спільна 
вла ність на знаряддя продукції має в собі момент соціалізації, але, 
позаак земла не відноситься до знарядь продукції, вона — сама при-
рода, то її, як обект, не можна соціалізувати взагалі: соціалізуються 
лише знаряддя продукції (обект соціалізації) і відносини людей, до їх 
(субєкт соціалізації — люде). 

Скасування приватної власностп на землю для нас, соціялістів-
революціонерів, є боєвим засобом проти капіталізму: мп знищуємо 
трудовий резерв капіталізму і даємо цим волю промисловому пролєтарі-
яту (власникові праці) в боротьбі з власниками знарядь продукції —І 
капіталістами. Вивласнення землі є таким же сильним боєвим 
засобом, як і ґенеральний штрайк пролетаріату, він означає загаль-
ний параліч капіталізму і його смерть. Він є принукою для пролє-
таріяту брати владу від капіталістів. Він є спонукуючою залізною 
силою, що примушує до соціалізації господарства. 

Дла індустріальних країн він значить те саме: вивласнення 
нетрудової землі в Анґлії було- б. розгромом капіталізму: знищення 
земельної ренти і гипотеки потрясло б остаточно фінансовий капітал, 
зпараліжувало б його. Порятунком господарства тут було б негайне 
соціалізування. Таке саме значіння мав би для індустріяльних капі-
талістичних країн відпад кольоній або вивласнення землі в кольопіях. 

Післа всього, що а сказав раніще, це повинно бути зрозумілим для 
всякого соціяліста і повинно бутп також першою заповідею його соці-
алістичної віри. Вивласненна землі є передумовою соціалізації 
продукції взагалі, а не тільки сільсько-господарської. Не соціалі-
зацією через те, що аґрарна продукція є тепер майже виклю-
чно дрібною. Соціалізаціа землі -— знищенна дрібного господарства, 
разом це значить — інтенсифікацій продукції. Інтенсифікація 
сільсько-господарської продукції значить: 

а) використанна аґрпкультурної техники (в вузькому смислі) Д° 
її найвищого степеня і 

б) обєднаннн, укрупненна господарства, поділ праці і при-
стосуванна найвищих здобутків техники — машин, електрики, машино-
вого транспорту то що (використання аґрикультурної техники 
в широкому смислі). 
Реалізація рівного права кожної людини на землю переводиться 

в тій формі, яка історично і психольоґично е доступна, 
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своя для трудового селянства. Питання про переділ землі (громад-
сько-общинний чи родинний) е тепер незалежним від питання 
про соціалізацію, бо це є лише форма робочого розпреділення людей 
по землі, єдино зрозуміла тепер народові. 

Перевівши це розпреділення людей, можна буде заводити форми 
кращої орґанізації праці — соціалізацію. 

Російські соціялістп-революціонерп, виходячи з історично-реальних 
форм такого розпреділення, кладуть в основу общпнннй переділ землі 
по урівиюючому нрннціпові. Для Росії це правильно, але не треба ду-
мати, що общинний переділ е соціалізацією вже тому, що він общин-
ний; він не соціялізація вже тому, що він переділ. На Україні 
передільна община відома лише в одній части теріторії, а в більшості! 
є община -— громада непередільна, тому ми беремо форму родин-
ного передку, ак українську історичну, життєву, реальну і від неї вже 
будемо проектувати соціалізацію продукції, акої основним моментом е не 
переділ, а обєднання землі. 

Переведення урівнюючого нрінціцу, як селянським способом — 
переділом, так і інтеліґентською вигадкою •— „конфіскацією земельної 
ренти", не досягає мети рівностп, з погляду соція.лістпчного 
не є ніяким виявом соціялізму, уявляється російськими 
соціялістами-революціонерами в межах капіталізму, а тому не може вхо-
дити в задачі революції, що утворює передумови соціялізації. Урів-
нювання при початковому рознреділенні нетрудових земель між трудо-
вим народом приймається нами, як реґулятивнпй принц і н, що 
допомагає більш рівномірно розпреділпти трудові сили 
ПО території . Трудовий принців вимагає СПІЛЬНОСТЕ В про-
дукції, продукти якої можуть бути поділені рівніїце, ніж земля, але 
й поділ продуктів по трудовому праву не ставить собі метою повну 
рівність, як річ не можливу: оскільки індивідуальні сили і здібностп 
є ріжні, не рівні, остільки результати праці будуть ріжні, нерівпі. 

Повна рівність досягнута буде соціалістичним суспільством, коли 
воно переросте (це можливо буде коли сільсько-господарська продукція 
буде орґанізована по принцілу великого виробництва у всесуснільнпй 
продукційний орґанізм) трудовий прпнцін, прийме за принцін розподілу 
право потреби. Тоді всі продукти споживання буде можна 
ділити рівно, але тоді цей поділ буде взагалі безцільним, бо 
спільна праця остільки продуктивна, що вона даватиме надвишку про-
дуктів над потребами. 

Рівнпй поділ можливий тільки в комуністучному суспільстві, але 
він буде в комунізмі лише як спосіб думання, а не як господар-
ська функція: ділитимуть в умі тільки для обчислення потреб, але не 
в коморі. Значить, буде субектпвнп феноменом (реґулятпвнпм принціпом), 
а не обоктпвним фактом життя. 

^ Соціялізація сільсько-господарської продукції почнеться утворен-
ням трудових спілок, . починаючи з примітивних форм, до зрозуміння 
яких вестиме певний стан культурної і господарської свідомо, ти. 06-

V єднання — це ліквідація права приватної власности на знаряддя се-

/ 



240 — 

лянської продукції — мертвий і живий швентарь — шляхом викупу 
його. Викуп можна переводити громадським чи державним способом 
—• це питання соціальної політики в новому суспільстві, і ми в розгляд 
деталів тут не будемо входити.*) 

Окремим питанням земельної справи на Україні е питання про 
громадські і приватні землі в містах і тісно звязане з ним житлове 
питання. Очевидно, приватна власність на землю в містах і селах ка-
сується, а право порядкування цими землями передається муніціпальщщ 
і сільським громадам. Осельні землі е знов-таки загально-суспільною 
власністю і в торговий оборот входити не можуть. 

Тісно звязане з цим питання про будинки в містах. Всі будинки, 
що експльоатуються, як капітал, це-б-то дають нетрудовий дохід, вважаю-
ться за кап італ істичні підприємства, атому розпорядження 
ними переходить од приватних власників до рук муніціпально-громад-
ських орґанів. Приватний власник має право лише на приватне помеш-
кання своє і своєї родини. Через те саме в селах всі хати залишаються 
в повному розпорядженні своїх власників, бо вони служать їм лише'житлом 
а не підприємством. Справа розташування людности по помешканнях 
е справою лпше муніціпально-громадської управи. 

Для розселення городської людности утворюються навколо міст 
запасні землі в порозумінні з хліборобською людністю, але по можли-
восте не з хліборобських земель. Житлове питання в загальних рисах 
реґулюється державою. 

Що до природних багацтв, то вони в своїх головних галузях 
(викопні скупчення — вугіль, руди, нафта, сіль то що) підлягають на-
ц іоналізаці ї , яко надбана вже природою сировина для орґанізації 
промисловости у великому масштабі. Що стосується менше вартних при-
родніх дібр (торф, каменоломні, ставки, будівельні глини то що), то 
вонп націоналізуються лише в тім випадку, коли держава може орґані-
зувати господарство на їх у великому масштабі, в противнім разі поряд-
кування ними передається місцевим городським і сільським іромадам, 
котрі можуть орґанізувати в них господарство самі або передати при-
ватно-трудовим спілкам для орґанізації трудової промисловости. 

Особливим питанням є справа зводами й лісами. 
Всі води широкого суспільного значіння (моря, озера, річки), що 

використовуються для транспорту чи господарства (рибальства) або здо-
бування великих живих рушійних сил природи, підлягають націоналізації, 
керування ними орґанізуеться державно-громадськом способом (не бюро-
кратично, а представниками трудових участнпків, держави і споживачів). 

Дрібні ставки, озера, річки, криниці то що знаходяться в поряд-
куванні місцевих городських і сільських публичннх орґанів. 

Лісп, що по площі і якости дерева можуть бути обєктом само-
стійного господарства у великому масштабі, підлягають націоналізації 
приблизно на тих основах, які положено в „Закон про ліси в У. Н. Р", 
10. січня 1919 року. 

*) Ці питання я маю докладніше розглянути в моїй окремій праці „Зе-
мельна справа на Україні". 
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Керування лісовим господарством, роснреділення лісових продуктів 
між населенням ведеться державно-громадськими орґанами. Питання це 
надзвичайно важне, бо ліс е нарівні з хлібом найважніщим джерелом 
задоволення людських потреб.*) 

Розуміється, цпм не вичерпується питання про передумови соці-
ялізації взагалі, про що я докладніще говорив в розділі „Проблема со-
ціялізації", але тут я маю на увазі господарські передумови соці-
ялізації. 

На мою думку, на перший раз цілком досить цих загальних змін 
і реформ власности, щоб дати напрям господарству в площині 
соціялізації. Дальніїций розвиток — діло господарської і культурно-
суспільної еволюції. 

Окремо треба зазначити, що ми ні крихти не захоплюємось тепе-
рішньою кооперацією і не думаємо на ній базувати розвиток трудового 
снільчанства, як 'то необережно роблять соціалісти, що не вникли 
в істоту теперішньої кооперації і її ідей. Правда, багато людей 
думає, особливо трублять про це самі коопераратори, що кооперація, 
як прояв колективізму, є взагалі чимсь од духу святого соціялізму. 

Це велике непорозуміння, бо породіллю кооперації є капіталізм. 
Його ідеями вона просякнена, і цього не треба забувати. Сам капіта-
талізм є свого роду -— колективізмом. 

По формі розподілу суспільного доходу він е індивідуалізмом влас-
ности, але по формі орґанізації продукції він є типом високого колек-
тивізму. Перш над усе — колективізмом праці, продукції, транспорту, 
торгу, комунікації. 

Синдикати, обєднання і, нарешті, трестп — це велика кооперація 
сил і капіталів з метою господарського визиску праці. Кооперація 
є проекція капіталізму навпаки. Союз споживачів, союз для збуту, 
кредитовий зоюз і т. и. — це все орґанізація дрібного трудового „капі-
талу" з метою не знищити надвартість, а зменшити доходи посередників, 
перемістити частину надвартості! шляхом кооперації приватних інтересів 
трудового і дуже часто нетрудового люду. 

Термін „псевдо-кооператнви" показує, що кооперація тільки через 
те може вважатися ділом не цілком чужим для нас, що кооперується 
в ній справді трудовий люд, але ця форма орґан і зац і ї 
сил є однаково корисна і для орґанізації панів-внзискувачів, 
і вони в дуже великій мірі використовують цю форму для себе, через 
що в літературі і виникають для їх такі епітети, як псевдо-коопе-
ративи. Кооперація гніздиться майже вся в сфері посередництва, але 
її майже нема в продукції і орґанізації споживання. „Споживча крамниця" 
— це є лише форма закупки з „перших рук" і функція орґанізованого 
транспорту. Теперішня „нродукційна" кооперація — це чиста капіта-
лістична проекція господарства „в народі"! Кооперативний союз зі своїми 
заводами — це ипша форма використовування надвартосте в користь 
Приватно -господарського інтересу. 

*) Докладніще про це питання в моїй брошурі „Лісова справа на Україні", 
,,вид. ,)Руі", р. 1918 у Харькові. 

И. Шаиовад. Революційний соціалізм. 16 
/ 
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Говорити серіозно цро ролю кооперації в роботі ДЛЯ утворення 
передумов соціалізації можна лише через непорозуміння, бо присутність 
кооперації вказує на приватно-правовий господарський лад, що 
суперечить соціалізації і припускає присутність капіталізму. 

Сучасна кооперація е породіллям капіталізму і має вмерти разом 
з ним, а натомість має вирости, як тепер прийнято говорити, класово-
трудова кооперацій, котру ми розуміємо ак трудові продук-
ційні спілки в новому суспільстві. Трудова кооперацій продукції 
•— то що иншого, ніж сучасна кооперацій в торговлі або „товариська" 
цукроварна чи миловарна! Сучасна кооперація е формою боротьби 
дрібного капітала з великим, має ріжниці квантитативні, а не квалітаг 
тивні, отже через це саме ми з нею не звязуємо ніяких соціяліс-
тичних надій. 

4. Охорона народнього здоровля. 
Найважніщою задачею революції, в протилежність капіталізмові, 

що визискує на свою користь пспхо-фізпчну субстанцію людини, треба 
поставити охорону здоровля населення. Охорона здоровля в широкому 
смислі цього слова вводиться всією соціяльно-економичною програмою, 
одібрашіям надвартосте, яка служитиме тому, хто її виробляє працею, 
а не тому, хто її пожирав пануванням. Але тут а мушу підкреслити 
вужчий зміст поннттн охорони здоровла: забезпечення праці, підмога ін-
валідам, утримання на старість, підмога на час хвороби, каліцтва то-що. 
Політика революційної держави головно повинна зайнятися цими питан-
нями, які є, власне, метою революції і соціялізма — охорона життя. 

Не можна не звернута уваги на те, що теперішня „приватна іні-
ціатива" в справі публичного харчуванна є одним з могутніших джерел 
затруєння людського орґанізму: ресторани, їдальні, готелі, кафе, і т. д. 
Вони мають одну мету — не підтримку здоровля, а бариш, можливо 
більший барпш. Через те во імя барша приноситься в жертву все, 
в тім числі й людське здоровля. Фальсифікат, — ось засіб, що побиває 
конкуренцію. Тут ніякого „великого виробництва" нема, тут лише 
торгівля, розмір торгового капіталу грає ролю. „Торгівля" харчовими 
продуктами і перебрання в суспільні руки публичного харчування мусять 
бути першими кроками революції в політиці охорони здоровля. Доки 
не можна буде усунути „приватну ініціативу" — гострий контроль її. 
Як принціп політики тут — найгостріщі кари за фальсіфікацію про-
дуктів і спекулацію. Доводитьса про це думати з досвіду, бо апарат 
обміну дуже складна річ, наладити його при розбитому т р а н с п о р т і 
дуже тажко, хоч і цілком можливо, бо умови транспорту дла п р и в а т н о ї 
ініціативи не ліпші, ак і дла громадської. 

Як правило — всі курорти, кліматичні станції, санаторії то-що 
повинні бути, в залежності! від їх значіння, в руках держави або город-
ських і сільських громад. 

Одкритта публичних їдалень на селах буде одних з могучих за-
собів до соціалізації хатнього господарства, коли поставити цю справу 
доцільно і економично-розумно. їдальні і народні доми на селах 
перша форма привчання до громадського способу товариського життя. 
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5. Культура. 
Для України це иитання е найголовніщим, бо ми не маємо того, 

що мають державні нації. Наша національна індивідуальність виявляти-
меться, ростиме, внутрішньо багатітиме по мірі росту інтелектуальної 
і мистецької культури. Допущення приватно-торгової ініціативи в цій 
сфері життя грозитиме несчислнмими нещастями. Вся школа — в руках 
громад, вищі школи — в руках держави! Проґрама шкільного нав-
чання змінюється рішуче: всякі богословія і закони божі викидаються, 
натомість вводиться навчання законів людського життя. Од" нижчої до 
вищої ніколи головним предметом навченій є соціяльпо-економичні 
Господар ькі науки і соціалізм. Соціалістична література і наука має 
вже тепер головною метою в цьому напрямі — утворення підручних 
книг по громадознавству, загальноосвітнім наукам і соціалізму. Школа 
повніша бути в руках революціонерів, а не царсько-буржуазних людей 
„в футлярах", як то робили українські „соціялісти", що з пієтизму до 
„спеціялістів" оддавали школу спеціалістам по затемнюванню народу. 

Видавництво книжок для шкіл мусить бути виключною справою 
держави і громад, а ні в якому разі не „приватної ініціативи" і „коо-
перації", що зразу кидає людей в табор здобичників, спекулянтів 
і баришників. Наші помилки в цьому напрямі такі очевидні, що 
повторити їх було б злочином проти народу. 

Пуржуазна преса, як могутній спосіб суґґестііі і насильств над 
.іуніеюТ не повинна істнувати в трудовій державі. Всяка опозиція по-
в >му устроєві не допускається, але для доброцільної критики повинен 
бути новини простір. •Діяльність осіб підлягає самій найсуворіщій 
критиці, але доводити „преімущества" буржуазного устрою і „приват-
ної ініціативи" зайво — це вже ми чули. 

Техпично-прпкладне наукознавство повинно знайти могучу підтримку 
держави. Мистецтво і красне письменство так само мусить бутп уко-
ханою дитиною культури, але лише те, що знайде ухвалу артистичних 
жюрі. Особливо це потрібно дла літератури, котра тепер є одним з най-
більших способів розповсюджений ґанґренп буржуазного думання і роз-
пусти. Літературні орґанізації повинні бути „цензорами звичайності! 
і естетики". 

Розуміється, на це мені скажуть, що я хочу вбити літературу, 
атмосфера якої — лише свобода. Так, свобода творчости, а не свобода 
розпусти. Свободу творчостп ми лишаємо для соціялізму, але свободу 
розпусти закопуємо в глибоку могилу минувшини разом з надлом капіталізму. 

Науковий дослід має повну свободу і особливу підтримку держави. 
Для цього народня держава коштів не пожаліє. Релігія є приватна 
справа, але церковні маєтки — громадська. Конфіскація земель і мает-
ностей всяких від манастирів і церков —• діло справедливості!. Манастирі 
можуть істнувати, як і церкви, яко підприємства громад, ако парахвії, 
а не н р и в а т н о-господарські орґанізації. Релігійне почуття не по-
винно переслідуватись, бо' воно є виявом індпвідуальностп, але церков-
іішна, що не має нічого спільного взагалі з релігією, предметом плекання 

1 6 * 
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не може бути. Релігія не суперечить соціалізмові, але буржуазна 
церква е його ворогом, а тому льоґично ворог повинен бути знищений. 

ТДшоди", „церкової ради", „міністри культів" — це все непоро-
зуміння в соціалістичній державі. 

Політика сбцїялістичної культури — найславніща задача револю-
ції і соціялізму, що новеде до знищення спеціального суспільного шару 
„інтеліґенції" шляхом перетворення трудового люду з худоби на справ-
ляло інтеліґенцію. Треба, щоб „Капітал" Маркса міг вільно читати 
і коментувати кожний чередник, сажотрус, селянин! ІЦоб не було доґма-
тизму І тупостп, мусить увесь народ бути творцем ВИЩОЇ духової куль-
ту])]!. Од розвитку цієї культури виграє соціялізм. 

6. Політика керування. 
Найтяжче в революції —- керування нею. Революція сама по собі 

— процес хаосу, так привикли думати про неї з історичного досвіду: 
Неорґанізовані революції були завжди неуспішними і будуть завжди 
такими. Успішною може бути тільки орґанізована революція. Ми розу-
міємо нашу революцію, як революцію власности в першу чергу. Через 
те поширення революції на побут, особливо — побут широких мас, 
не то-що не потрібний нам, а він шкідливий для нашої революції, бо 
революція побуту — діло культури. Зачепіть побут нерозумно, як то 
роблять фанатики, і вся справа може провалитися. Двигачем нашої ре-
волюції є зрозумілий інтерес, і лише навколо його може бути тверда 
орґанізація сил. Я бачив у Будапешті підчас влади рад зразковий лад 
і порядок: революція йде, а місто — працює, як часовий механизм. 

Не треба вивісок перемальовувати, підіймати сварок про мову і при-
мушувати кожного говорити не тією мовою, якою він вчора говорив. 
Люде звикли говорити протягом довгого часу. Мова —• це побут, 
і змінювати його можна наукою, а не „наказами". 

Задоволення біжучпх потреб треба зробити лекшпм: щоб на здо-
буття необхідних річей не гаяти часу. Коли робітники зроблять пере-
ворот, а їхні жінки будуть потім по цілих днях вистоювати біля „соціа-
лізованих" крамниць, аж поки дістануть фунт хліба, шматок м'яса, або 
коли робітник не зможе здобути собі тютюну, то настрій зразу міняєть-
ся : „робітничу" владу почнуть лаяти самі робітники. Принціп економії — 
сили, часу, просторопі, є такий могучпй двпгач людських мас, що коли 
революція його не додержиться, то вона нарешті впаде, як неекономне, 
непродуктивне підприємство. Найголовніща задача революційних орґанів 
— забезпечити для населення економію часу, сили, нросторіні, щоб було 
не гірше, як було. Це вже побут, бо ним живе людська нсихика, люде 
вже пристосувались до його, сорозмірили свої рухи з ним, установили 
внутрішній ритм і відносини часу та простороні. 

Харчовий, взагалі постачальний апарат повинен функціонувати без-
доганно. Формальності! зводити треба до мінімума, Очевидно, робити 
революцію після війни, що все росторощила, вигідно лише через те, 
що сила протесту в масах кольосальна, і коли її перевести в кінетичну 
енерґію, то можна все змести, але вона невигідна через те, що запасів 
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нема, відчуття незабезпеки дуже трівожнть всіх і тягне до скупчення 
матеріалів; ділити нрп таких умовах продукти.— тяжка і небезпечна 
річ! Через те всяка нерішучість в соціялістичних реформах убивала 
владу українських соціялістів. 

Проґрама революції повинна бути льоґично продумана до кінця. 
Декрети мусять заняти короткий час, а орґанізація апарату управління 
всіма нублпчнпми процесами повинна бути центральною задачею. 

Мняться з ноги на ногу, не знати, що і як робити — це смерть 
революції. 

Управління і репрезентація повинна бути в руках трудового клясу 
— це прпнціп нашої революції, через те керуючу £ОЛЮ скрізь од вищого 
до нпжчої'о орґану можна вручати лише бездоіанно-переконаним соція-
лістам, а не_ то що „Українцям". Принціпи керування треба брати у бур-
жуазії : ш одно" російське правптельство не візьме до роботи в уряді 
Леніна за те, що він „Руський". Класовий прпнціп знає тільки 
льоґику класової політики, а коли люде почнуть підмішувати 
сюди ще якесь зілля, то так і знайте, що це роблять клясові герма-
фродити —• інтеліґентп, що не розуміють нспхольоґично класової полі-
тики, бо вони од природи міжклнсові наростки, позбавлені класових 
прикмет. їхнім принціпом е компроміс, а компроміс —- ворог ре-
волюції принціиіяльно. 

Українська „соціалістична" влада ногибла за свою безпринціпність, 
бо політика може бути лише клясово-буржуазною або кла-
сово - трудовою. Або-або, тут середнього шляху, „нейтралітету" нема. 

Спеціальним нита'вням революції е терор, як засіб укріплення 
нового ладу. Терор має рацію, як терор фізичної боротьби, це-б-то 
звичайна льоґика війни. Терор з помсїи — це дурниця, якии 
е засобом боротьби проти революції. 

Такі форми терору, як „масовий терор" або убийства „в порядку 
червоного терору" є таким злочинством, якого нічим не то що виправдати, 
але й пояснити не можна. 

Соціалізм мусить мати в собі вищу етичну цінність — 
гуманізм. Етично соціалізм є гуманізмом, бо во імя чого визволяється 
людина од визиску праці, насильства і т. д. ? Ясно, що во імя 
цінності! життя тієї людини, цілости її субстанції, свободи її я. 

Терор можливий тільки при мілітарній боротьбі на вулиці, а коли 
ворог беззбройний, то навіть у дикунів тепер цього ворога не їдать, 
а держать в полоні. Беззбройний ворог у вазниці вже не страшний, 
і громадннська війна може без шкоди вживати звичаї мілітарної між-
народньої війни. 

Українські державні будівничі не мають громадянської чесности 
ворога публично судити, за злочинства народнім присудом карати, а не 
вбивати з-за кутка, як то зробили з ґенер. Келєром, не крастп глуио-
нолохливо - злодійським звичаєм, як то „крали" банкпра Доброго, 
замість того, щоб його арештувати, як ворога громадського ладу чи як 
І'І̂М. Коли нема елементарної етики превосходства, тоді не 
можна братися за громадське будівництво. 



Соціялізм е вищий етичний нринціп, і тому не можна його топ-
тати в багно буржуазної етики насильства. 

Так тільки буржуазія робить з своїми ворогами. Для побідної 
революції політика помсти е недопустима, бо вона має вистарчаючі мо-
гучі засоби, як суд народньої совісти і вязнпці, обеззброювання. 

Буржуазія українська (в Галичині) арештовувала українських 
соціялістів за один намір лише голосно говорити про її злочинства, 
розстрілювала селян і робітників за „неслухнннство", призначала „буки" 
для жовнірів — це зрозуміло, бо на то вона буржуазія, але незрозу-
міло, коли це саме роблять соц іал істи що до соціялістів в той 
час, коли завідомих ворогів українського народу тримають на свободі 
і на свій кошт одпроваджують до Денікіна (так були перепроваджені 
бувші міністри Скоропадського —• Гербель, Ржепецькпй і иннгі). 

Зрозуміло тільки одно, що ці панки не соціалісти, а шпіони бур-
жуазії в соціалістичному таборі. 

На це все повинна звернути увагу класова революція 
і визволитись од всіх елементів буржуазної СИЛИ — і од ПОЛІТИКИ 
ПОМСТИ, і од „національної едности", од співробітництва з ворогами, од 
кровожерного тероризму і т. д. Тільки тоді вона може бути етично-
вищою од буржуазного ладу і зможе справді нести надію на визволення 
змученому людові, спраглій за правдою людськоети працюючих. 

Революція мусить мати етичну вартість, яка міряється степеню 
її пошани до людської особи, до гуманізму, як основного людського 
змісту в соціялізмі. Коли б соціялізм не був вищою етичною вартістю, 
що міститься в його економичній вищости, справедливосте і культурі, 
то чи варто було б боротись за соціялізм ? Соціялізм, як инша варіяція 
варварства, не має вартосте. і не'за такий соціялізм ми боремося! 

$ * 
* 

Я не кажу про орґанізацію управління — це тема иншої праці. 
Я маю на увазі загальні методи і ціли революції, як руху мас і закони 
руху цих мас. 

Основна мета руху — орґанізація трудових сил, тому в пашу ро-
боту не може входити орґанізація ворожих сил буржуазії, ак то було 
за перших років революції. 

Вшикувати трудовий люд в міцні, стрункі, спаяні дісціпліною ре-
волюції і високого етремління ряди, кинути їх на боротьбу — розумну, 
обмірковану і планомірну — така задача провідників революції. Внести 
віру, чесність, ентузіазм в працю, чорну працю революції — таю'й 
обовазок соціаліста. 

Дивлючпсь на далекий ідеал, робити по певній реальній про-
ґрамі дна, льоґично переходачи з форм до вищих форм, т р и м а ю ч и с ь 
строго діалектики суспільного процесу. Політика екоків не д о в е д е 
в царство свободи, декрети — не соціялізм, бо соціялізм прийде, як 
результат довгого процесу соціалізації, дла акої революція має дати 
лише необхідні передумови. 
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Вивчення цих передумов, їх поняття і обсяг, було моєю метою, 
і, мені здається, я маю право сказати, що принаймні головні контури 
зазначено. 

Проґрама економичної політики підчас революції, а це значить 
загадом — і тактика соціалістичних елементів — це потрібує окремого 
докладнішого розгляду, що я маю на думці, коли дозволять обставини, 
зробити в другій книзі. 

А тепер кілька останніх слів. 

XI. Сінтез. 
Мн бачили, що капіталістичного матеріалізму вистарчає для того, 

щоб розуміти капіталістичний період історії, але не вистарчає дла по-
ясненна і зрозумінна всієї історії людськости. 

Коли починаетьса революціа, коли автоматизм капіталістичного 
розвитку приппнлєтьса, обриваєтьса взаїмовплив соціальио-економичних 
сил, тоді виступає незвичайно аскраво рола соціальної людини, ак 
творца своєї історії. Класова боротьба до того нотрасае всією капіта-
лістичною будівлею, що вона, нарешті, падає, щоб дати простір новим 
соціальним силам. 

Трудові маси виходить на арену історії з наміром усунути супе-
речносте старого -устрою, то-б-то утворити безкласове трудове сус-
пільство. Величезна задача, великі сили, але й величезні руїни минув-
шини, що занечистили ґрунт! 

Старий світ залишає післа себе велику спадщину, упорадкуванна 
акої впмагає роботи всього суспільства. Цю роботу ведуть класи 
в ріжних напрямах: попередна папуюча класа хоче зберегти своє пану-
ванна, намагаєтьса законсервувати свої форми, силкуетьса зіпхнути всі 
суспільні сили на їх колишні позиції, і тому реакційність цієї 
праці є її црпнціпом; нова класа вприваєтьса з старих форм і з усієї 
сили видираєтьса на нову позицію, перетворюючи всі відносини відпо-
відно своїм інтересам і понаттам. Боротьба за спадщину, за суспільні 
придбанна всього попереднього періоду наповнює добу революції новим 
змістом, що не даєтьса до зрозумінна багатьом навіть прихильним до но-
вого житта, навіть тим, хто безпосередньо в ньому заінтересований. 

Дла нових відносин ще нема форм орґанізаційних і форм думання, 
а тому революційна класа в боротьбі приносить більші жертви, ніж то 
треба було б, з погладу розумної економії сил. Нова класа, маючи фі-
зичну силу, мусить платити великими жертвами за свою несвідомість. 

Зріст свідомосте є зростом сил. 
Свідомість творитьса одиницамп і стає здобутком всіх. Соціальна 

сила творитьса масами і став здобутком всіх одиниць. 
У великій взаїМній спільносте росте незвичайна сила одиниць і їх 

роля в історії. ІІоказчиком цієї сили є господарська форма відносин. Ве-
лике виробництво — її формою. 

/ 
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Велика соціальна сила одиниць виросла з великого виробництва. 
Велике виробництво —- квінт-есенція соціяльности, громадськосте 
Роля особи в історії зростає зі зростом соціяльности. 
Візьміть письменника, що ґеніяльні образи викладає на папері. 
Без паперу він е лише зоольоґична одиниця. З папером — він 

свідома людська істота, з друкарнею — він соціальний елемент, з екс-
педицією, залізницями, пароплавами, телеґрафом дротовим, бездротовим і. т.д. 
він поширює сферу свого впливу, його індивідуальність стає для кожної 
иншої людини феноменом зовнішнього світа і внутрішнього відсвітлення. 
Особа письменника, зпроєктована на папір, переведена через машини, за-
лізниці, телєґрафи і всю суму соціальної орґанізації, стає індивідуаль-
ністю у відносинах до найбільшого числа людей. Письменник в пу-
стині — не індивідуальність! Індивідуальност і ! людської 
пО-за соціальністю не і стпуе ! 

Але далі. Телеґрафпст, що працює не апараті Морзе чи Марконі, 
несе в собі велику силу, лкої нема в иншпх одиниць. 

Він перемагає просторінь передачею людських соціальних сил 
безмірно краще і більше, ніж хтось розмовою віч-на-віч. Індивідуальної 

•сили вистарчає для розмови лише на 10—20 сажнів, а хто передає 
енерґію на десятки тисач кільометрів, той має ще додаток соціальної 
сили і лише ним перемагає обмежений круг особистого впливу. Незмірно 
сильніщнми соціально є люде, що вміють через багато приладів і машин 
винвлятп свою енерґію. 

Ті, хто орудує паром, електрикою, радієм, повітрям, здаються 
нам титанами, індивідуальність їх розширяється все далі й далі, і де-хто 
її поширив на цілий світ. Едісон є світовим з'явиїцем. 

Його індивідуальність констатують міліони людей, що стикаються 
з матеріялізацією його духа в кінематоґрафі, ґрамофоні і багатьох инших 
річах. Коли президент Сполучених Штатів Америки притиснув в своєму 
кабінеті електричний ґудзик і зірвав у гору в Панамському перешийкові 
сотні тисяч кубичнпх метрів землі і каменю, з'єднавши воду одного 
океану з водою другого, — він цим виявив соціяльннй додаток до 
своєї сили. Обєктивно цей вибух на панамському каналі — діло титана,; 
перед котрим е ніщо всяка зоольоґнчна людська одиниця. Субєктивно. 
— хто такий той титан ? Маленький слабий звичайний чоловічок, котрий 
но-за сферою людської соціяльности не має ніякої в собі снлп. 

Соціяльне панування людини над річами і живпми силами 
природи робить людину титаном і розширює її індивідуальність безмежно 
в часі і п р о с т о р о н і . 

Поступ е поширенням індивідуальності! людини. 
Єднниним засобом до цього є соціальність . 
1 коли соціяльна орґанізація людей перейде стадію родини, і'руни, 

партії, кляса, коли орґанізація охопить все суспільство, тоді індиві-
дуальність кожного пошириться на його, вийшовши з меж родини, ҐруїІИ,' 
партії, клясу. Орґанізація всіх окремих суспільств в одно світове су-
спільство є льоґично мислимим закінченням просторів розвитку. І ХТО 
лишається сам, той найбідніщий соціальною силою; хто має родину, 
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той де-що одержує вже від соціальності!. Ґрупи, партії, кляси і т. и. — 
це все е орґашзаційні форми соціальної сили людей. Коди ці форми 
зникнуть, розвинуться в одну вищу форму — соціальність досягає не-
чуваної могутности, а індивідуальність знайде найширшу сферу свого 
виявлення. 

До цього веде людей соціялізм, і тому він е найкращою піс-
нею, думкою, мрією, ділом людскостп, найвищим стремлінням всіх, що 
хочуть краще жити; тому він є найкращим забезпеченням людської ін-
дивідуальности і її свободи. 

Соціялізм є найкращим витвором людини і спеціальною її прикме-
тою. Не умінням собі приготовляти гарячу страву одріжнясться людина 
од звірини, а тим. що людина шляхом соціяльної орґанізації дійшла 
до соціялізму! 

Ми стоїмо на порозі нової історичної доби, стоїмо в огні револю-
ції, що вже творить передумови соціалізації! Ми живемо в найкращий час, 
коли люде відчули можливість безмежного росту своїх сил, коли побачили 
таку свободу дла розвитку індивідуальності!, ака нас захоплює в без-
межність, — безкрайність горизонтів акої є її поиаттам. Тому ми про-
клинаємо капіталізм, що своїм „приватним" інтересом, „приватною" влас-
ністю, „приватною" ініціативою замикає рамці соціальності!, загорожує 
перспективи розвитку, своєю „свободою вільного договору" утворює ат-
мосферу приватного, обмеженого, по-за-суспільного істнуванна міліонів 
людей. Він став муром класового, по-за-суспільного істнуванна і не 
пускає людей на ширші простори всесусиільностп, він поклав 
межі соціальносте і цим присудив себе на смерть. 

Суддею над ним стоїть соціалізм, бог соціальносте. Виконав-
цями присуду є трудові маси, їх праця. І позаак праця є змістом 
історії соціяльности, то вона переможе приватний інтерес і приватну 
свободу во імя суспільного інтересу і загальної свободи всіх. 

* * 
* 

Реальною проґрамою нашою є соціялізм. 
Ми йдемо до визволення політичного, національного, культурного, 

соціального. Але впзволенна ми мислимо не ак еволюцію капіталізму, 
не як демократію його, а ак революцію проти його. Еволюція капіта-
лізму, розвиток його до якихось вищпх форм, утончення його, не . мо-
жуть бути нашою метою, бо наша мета протилежна його меті. Його 
мета — орґанізація приватного інтересу, приватної свободи, а наша мета 
— загальний інтерес, загальна свобода. Ясно, що це протилежносте. 

Протилежносте не мають спільного шляху. Ми одкидаємо, по-
борюємо, нищимо капіталізм, а не допомогаемо його еволюції. Він не 
може розвиватися в бажаному для нас напрямі, бо він має свій, 
протилежний нашому, иапрам. Приватна власність не може еволюціону-
вати до своєї протилежносте, колп вона приватна. Вона може зникнути 
лише в огні революції! Диктатура трудових мас замісць диктатури 
капіталістів — такий наш шлях, і цілком ясно, що він не може бути 
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спільним з буржуазією. Але не всі соціалісти так думають; марксисти 
звязують свої надії з розцвітом капіталізм}', хоч цей розцвіт і означає 
пролєтарізацію мас. Вони думають, що спролєтарізовані маси дійдуть 
до таких злиднів і до такої орґанізації, що їм легко буде опанувати 
історичну спадщину. Марксисти мислять пролєтаризацію, як 
орґанізацію мас. ІЦо більш будуть маси спролєтаризовані,- то 
менше сили їм треба буде на революцію. Солодка мрія, облудна ілюзія! 
Не може бути нещаста способом длн досягнення щастя, бо пролєтари-
зація значить і деґенерація, а рост капіталізму —• це не зменшення 
його сили, а збільшення: в Европі зріст капіталізму значить захоплення 
ним в свою сферу все більшого числа людей. Коли в Анґлії 3 /4 насе-
лення заінтересоване в нетрудовому доході, то пролетаріат там 
слабший, ніж у нас, де з нетрудового доходу живе лише */„ населення. 
Розвиток капіталізму — це орґанізація і пролєтаріяту, але ще більша 
орґанізація нетрудових насильників і збільшення їх динамично-рушійної 
енергії. 

Марксисти прийняли гірку втіху європейської соціяльности за за-
гальний принціп визволення і через це осліпли в наших історичних об-
ставинах, впали в безнадійність. Вони побачили, що Україна має 6% 
пролетаріату, і мусіли відмовитись від революції. 

Соціялісти-революціонерп також думають, що звязувати свої надії 
з ідеєю пролєтаризації — це значить відмовитись від соціалізму, а кон-
кретно у нас •— відмовитись від визволенна України. Наше становище 
в розумінні історичної задачі — розширення соціяльности на Україні, 
в зреалізуванні ідеї українського суспільства —• одріжняєть-
ся од становища марксистів і від становища буржуазії. 

Кольоніяльний капітал просто не хоче творити українського су-
спільства, бо це суперечить його інтересам. Марксисти не можуть 
творити його, бо одні розуміють своє безсилля, а другі (боль-
шевпки) не розуміють свого безсилля: соціяльна сила революції, на 
думку тих і других, складається лише з 6% населення! І тому соціяль-
демократи не пішли в революцію (то ж не революція — підтримувати 
капіталізм!), а большевпкп пішли з малими силами. Бо Й ті й другі 
виходили з поняття промислового пролєтаріяту, як носителя соціялізму, 
іґноруючи ишну, справжню силу революції — трудове селянство. 

І ті й другі, коли вони льоґично проведуть свою лінію до кінця, 
йдуть від соціялізму в часі, проти його в простороні. Соціядісти-
революціонери покладаються на весь комплекс трудових мас, що не жи-
вуть з надвартостн, котрі є реальною, справжньою більшістю 
населення. 

І хай це населення мало свідоме, хап сфера його соціальної ор-
ґанізації вузька, хай базисом його є лише прпватно-індивідуальне госпо-
дарство біла землі, але коли зачинати служити соціалізмові, то треба 
служити йому при вснких даних суспільно-господарських і культурно-
історичних і психольоґичнпх, скажемо — найгірших обставинах! Ждати, 
коли на Україні буде 60°/0 промислового пролетаріату, і годі вва-
жати соціалізм „назрілим" - це утопія, самообман. 
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За соціялізм треба боротись в усяких обстави-
нах. І коли Україна хліборобська країна, то що ж робити? від-
мовлятись від неї ? Ждати, поки вона стане індустріальною, поки в ній 
набереться пролетаріату на більшість населення ? Ні, соціаліст повинен 
уміти знайти форми дла впавленна соціалістичної суті в усаких історич-
них і господарських обставинах. 

Український соціаліст повинен прийняти Україну аґрарну і пра-
цювати для наповнення її соціялістичним змістом. Розуміється, це труд-
ніще, ніж ждатп автоматичного народження соціялізму з іманентного роз-
витку капіталізму. Так, це тяжче, ніж зкинутп з людей творчість со-
ціялізму і перекласти її на автоматизм історії. Соціялісти-революціо-
нери приймають Україну, яка вона є, і бачать в ній перевагу дрібного 
аґрарного господарства над успм, над невеликим запасом форм великого 
виробництва, і хочуть творити сприятливі умови для кристалі-
зації господарського хаосу в кристали великого виробництва — для со-
ціалізації. Єдиним засобом дла цього — соціальне знищенна трудо-
вого резерву шляхом конфіскації нетрудової землі і розміщення на ній 
цього резерву. Цим капіталізмові наноситься смертельний удар і одкри-
вається можливість для соціяльної творчостп — для соц іял і зац і ї . 
Ми не покладаємось, як марксисти, на те, що соціалізація господарства 
підготовляється автоматичною еволюцією капіталізму, а покладаємось на 
соціальну самодіальність трудових мас. Тому ми висуваємо проґраму 
знищенна капіталізму на Україні тепер, коли ще він не спролєтаризу-
вав усього селанства, бо не визнаємо його соціалізаторської місії, і свою 
полохливість і небажанна робити не ховаємо в формулу безсилла лю-
дини, в формулу іманентного розвитку продукційних сил. 

Ми беремо на увагу всі позитивні і неґативні прикмети соціально-
будівельного матеріалу — пролетаріату, трудового селанства і трудо-
вої інтеліґенції — і при цих даних ведемо боротьбу проти капіталізму. 
Ці дані невеликі? Вони не менші в усакому разі, ніж де-инде. Хоч 
в инших країнах в пать-сім разів більше пролетаріату, але там на со-
ціалізм і не заноситьса. Коли ми тепер мало виграємо, то це все 
таки буде більше, ніж в країнах нролєтарізації! Ми вважаємо, що у нас 
більший процент трудових мас, що живуть виключно з трудового 
доходу, не з надвартости, ніж в країнах цвітучих капіталізмом і про-
лєтаризацією, а тому наші шанси на нобіду над капіталом більші, 
ніж там. 

На побіду над капіталом! При всяких обставинах, всяких ріж-
ницях в соціялістичній ідеольоґії це повинно бути святинею, найвищою 
мрією кожного соціаліста. 

Політична перемога над капіталом ще не є соціалізмом, але це розчиняє 
браму в царство соціялізації. І за вхід в цю браму бореться наша 
партій, ставлачи собі реальну проґраму: політично перемогти буржуазію 
і утворити передумови соціалізації. 

Ми реалістично мислимо нашу задачу: перемогти капіталізм хоче 
пролетаріат, трудове селанство і трудова інтеліґенціа, — це є біль-
шість населення, і з нею ми звязуємо всі наші надії. 

/ 
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Тому ми не розділюемо революційних сил, не вваягаємо пролета-
ріат кращим чи гіршим від трудової інтеліґенції чи трудового селянства: 
коли ми називаємо окремо ці ґрупи, то лише по формальних прикметах 
—• по формі і сфері прикладання їх праці, а соціалістично беручи — 
вони є єдина спільна армія революції, армія відродження України 
і частина світової революційної армії. Виходячи з характеру господар-
ства України і соціяльної структури населення, ми називаємо також фор-
мально наш світогляд аґрарно-соціялістичним, але коли соціялістпчна 
Україна буде фактом, то хіба це матиме значіння? Абсолютно ніякого! 
Чи аґрарна, чи аґрарно-індустріяльна чи чисто індустрінльна-соцінліс-
тична республіка має свою вартість не в тім, яке господарство в ній, 
нкі продукти вона виробляє, а виключно в тім, а к вона виробляє. Коли 
соціялістпчно, то це і є соціялістпчне суспільство, що заключае в собі 
найвищу вартість —- соціалізм! 

Для нас мета — соціалізм і лекший спосіб його досягнення в ін-
тересі конкретних живих людей. Як мп його досягнемо — це діло 
творчости, розуму, праці, а чи з одним пролетаріатом, ак того хочуть 
марксисти, то й це добре —- коли можливо. У нас це неможливо, і тому 
нам здається певнішим спосіб досягненім соціалізму з пролетаріатом 
і селянством. Ми не можемо покладати свої надії виключно на проле-
таріат, бо його нема в достаточному для перемоги числі. Скільки є —, 
стільки їі нашого. Не можемо також і пишатися цією перевагою — 
великою кількістю і високими соціалістичними здібностями пролєтаріяту, 
бо не маємо такого пролетаріату. Коли пролетаріат — кращі соціалісти, 
ніж селяне, то й слава їм, але злорадно пишатись цим так, як то роб-
лять наші несвідомі навіть в марксизмі марксисти — просто смішно. 

Аґрарне господарство е лише формою прпложення, втілення соціа-
лізму, і хоч би як марксисти ждали соціалістичного чуда, воно прийде 
і виявиться на Україні тільки в формі аґрарно-еоціялістичної респу-
лпки і ніякої пншої. 

І тоді впадуть соціалістичні секти, впаде поклоненіє авторитетам 
та іконам соціалізму, а соціалізм буде фактом. Тоді не буде марксистів 
і „ес-ерів", бо їхнє істнуваина можливе лише тоді, коли соціалізм є ще 
не ділом, а лише існовіданнам віри, коли замість соціялізму 
в житті соціалізм винвлаєтьса в ідеольоґ іах , а ідеольоґії — справа 
особиста, ак віра. Через те у нас грають ролю віроучителі заходу 
в соціалізмі, ак грали подібні віроучителі сходу в релігії. 

Хто більший — митрополит Антоній чи пала римський ? За це 
сварились люде раніш, а тепер за те, що єдиний алах Маркс і пророк 
його Енґельс . . . 

Це великі люде в соціалізмі, як ідеольоґ і ї , але соціалізм, як 
діло, до їх не відноситься. В своїх обставинах вони мислили соціа-
лізм через пролетаріат, а ми в своїх окремих обставинах мислимо його 
через спільність трудових клясів. і хто як в своїх обставинах 
дійде до соціялізму — це менш важне, як те, що ВІН, дій III о в. 
Вступ в царство соціялізму покладе кінець іконопоклонству, тоді всі 
соціялісти найдуть спільне діло. 1 це буде великим останнім сін-
тезом жпття і думки. І до цього ми йдемо. 
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Сінтез життя і думки — наша мета. 
Нам лекше йти в житті, бо, слава богу, українські соціялісти-

революціонери ще не мають своїх ікон, ні свійських, ні імпортованих, 
і не можуть зміст життя —- боротьби за соціалізм, обернути в його 
вихваляння старіш, як світ способом — воскуреніем фіміама перед 
батьками церкви. 

Іконопоклонство було смертю християнства і е смертю соціалізму 
там, де живе діло боротьби замінюється вимахуванням кадила. 

Для нас дорогий Маркс, ак один з великих учителів соціялізму. 
Ми приймаємо його трудовий принціп, його економичну науку про ка-
пітал, принціп боротьби клясів в капіталізмі, його капіталістич-
ний матеріалізм, його економпчні поняття, -— на цьому базисі росте 
великий світогляд, але його історичний матеріалізм, автоматизм історії, 
це-б-то його спосіб п р и л о ж е н н я соціялізму до певної історичної 
обстановки, до капіталіетично-індустріяльного го •подарства, не відповідає 
нашпм обставинам і тому не може бути фільософією життя і боротьби 
у нас. Економичні поняття і нрінціпи його для нас є базисом 
збудування нашого способу, нашої форми прпложення соціялізму до об-
ставин аґрарного господарства. От і все. 

Через те ми не можемо ждати нролєтаризації, не чуємо вартости 
в иривціпі очікування автоматичних народнн соціялізму в обставинах 
дрібного аґрарного господарства. 

Ми одкидаємо рішучо це чекання, бо воно суперечить живій 
дійсности, конкретним інтересам нашого трудового люду. Жити і гнити, 
не знаючи коли, через скільки сот років капітал у нас сконцентрує все 
господарство — це суперечить живому розумінню дійсности, та й чому 
капітал мас виконати цю концентрацію — обєднання продукції? 

Значно краще можуть це зробити в своїм інтересі жнві на-
родні маси. 

• „Марксизм," як його уявляють паші іконопоклоннпки, є тео-
рією пасивности і відмови від громадської творчостп. Він приходить 
сліпцем, що не бачить історичної дійсности, місцевих чинників, харак-
теру суспільної структури, він мислить тільки один процес велпко-
індустріяльної продукції скрізь і по-за ним не бачить живих форм при-
ложення своїх рук до дійсности. Він виступає ворожо проти селянства 
на Україні тоді, коли це е рішаюча сила революції! Одкиньте 
її від революції, утворіть буржуазно-капіталістичну „демократичну" рес-
публіку, і ви цим наносите смертельний зрадницький удар європейському' 
пролетаріатові, що хоче виступити на боротьбу в спільпій, звязаній, 
плановій акції, а не ізольовано. Я бачив, яким гнівом покрилися очі 
угорського пролєтаріяту коли він бачив, що Україна одрізає його од 
революційної Росії. І пролетаріат Угорщини впав, бризнувши потоками 
своєї крови, в ізольованій боротьбі. Причина? 

Історія вкаже на Україну, а Україна вкаже на марксистів, як 
наспвистів, так і революційних, бо пасивисти йшли з буржуазією, 
а революційні воювали з українським селянством і покинули Угорщину 

§ без допомоги на безталання, бо Раковські, Иятакови хотіли влади ! 



Воші ніяк не можуть миритись з владою не лише селянства, а й про-
лєтаріяту, — для їх вище інтерес красноармейців" ніж червоно-
армейців. Вони воювали з українським селянством, вони творили —-
в супереч найліпшим бажанням — реакцію на Україні, вони 
нищили ідею соціялізму. 

Так виглядає приложення марксизму в аґрарній Україні. 
В марксизмом ми не підемо далеко, а застрягнемо в крохоборстві 

соглашателів, або викличемо реакцію по прикладу революційних фана-
тиків доґми, нащадків російського „сугубого алілуя". Марксизм в цьому 
практичноту приложенії — не наш шлях. 

Наш шлях і прапор — революційний соціалізм, як 
зміст, виявлений в певній історичній, культурно - психольоґичній 
і господарській обстанові. Доки є такі індивідуальні природні і істо-
ричні обставини, доти соціалізм носитиме на собі жпві національні 
форми того народу, котрий вступив на шлях революції проти капіталізму. 

В такому лише розумінні ми могли б нашу схему назвати укра-
їнським соціалізмом, це-б-то певною індивідуальною формою приложення 
загально-світової ідеї визволення праці і здійснення права на повний 
продукт на Україні. Україна є індивідуальністю в інтернаціональній 
спільності! людей, а тому ніяких шаблонів життя, творчости і револю-
ції, вироблених в инших обставинах, вона не прийме, не може і не по-
винна приймати. 

Чужий шабльон Україну ниищть. 
Він немішуче вдирається на Україну не тільки живосилом, а до-

бровільно приносять його ті наші земляки, що були і є в чужій неволі. 
Вони приходять до України з такою мовою ідей і поглядів, якої нав-
чились в неволі. Наші невільники, бранці говорять мовою тих панів, 
у яких вони були в рабстві! 

Інтеліґенція наша, що вертається до народу, приносить з собою 
ту мову. Рабство, як віспа: хвороба мішає, а ряботиння лишається на 
все життя. 

Народ, головно наше селянство, жило своїм життям, своєю мовою, 
працею. Воно говорить тим своїм, що воно собі само витворило, а ін-
теліґенція приходить до його з тим чужим, що їй рабство накинуло. 
І тому інтеліґентщина не понадає в колію життя, накидає народові 
свої-чужі шабльони, кулеметами хоче їх утвердити в житті України, не 
питаючи волі народу. Хто був у рабстві і знає тільки закон насиль-
ства над собою, той нічого иншого, як насильство, не може предложити 
своєму народові. 

А Україна мусить боротись власне з цією ідею, бо її культивував 
особливо завзято кольоніяльнии капітал. І коли він тепер на Україні 
гине, то всі, що були у ного на службі, всіма силами хочуть затримати 
в житті його ідею, хочуть паразитно утриматись на Україні. В першу 
чергу — моськовська метрополія. Вона вся жила сотні років, культивувала, 
мислила, відчувала ідею панування на. Україні, ідею знищення України, 
як індивидуальности. Це головна російська історична ідея, невмируща, 
руйнуюча нас, яку всі Росіяне, од дворян до комуністів включно, 



висловлюють в наївно-дикунській фразі: „Росія не може прожити без 
України" — без засобів української землі і без визиску праці україн-
ського народу. 

Ідея чистого, брутально-грубого еі'оїзму і паразитизму. 
Всупереч цьому українська ідея виявляється в бажанні визволи-

тись від визиску. Це ідея праці і свободи. 
А тому Україна мусить визволитись від капіталу і від Росії. 
В цій ідеї закладається вся сила, пристрасть, патос української 

іцдивідуальностп і нашої історично-визвольної місії. 
І коли прийдуть наші бранці з неволі та почнуть говорити про 

московські інтереси на Україні —• знайте, це раби говорять мовою тих 
панів, у яких вони були в неволі! 

Вони вживають ріжну термінольоґію і фразеольоґію, але ідейний 
зміст її той самий — ідея московського паразитизму: „велика Росія", 
„браття", „селянсько-робітниче" братство, „самостійна Україна" в най-
тіснішому „союзі" з Росією — це все формальні метаморфози російської 
історичної ідеї паразитизму, з якою найбільш уперто бореться наше 
селанство, захищаючи свою працю од визиску. 

В цій боротьбі селянства за своє трудове право лежить великий 
революційний соціалістичний і національний зміст. 

Це з'явище глибоко поступове і революційне ! 
На таку силу спротиву і опору не здобувся ні один кляслт 

Україні, ні одна ґрупа населення — це великий симптом того, що за 
українську індивідуальність бореться єдинпй носій української національ-
ности — селянство. 

Українські соціалісти, як соціялісти, повинні зрозуміти цей виз-
вольний натос трудового принціпу на Україні, що ламає всі шабльони, 
пробиває всяку кору чужих шабльонів і злущує з України огидну форму 
чужого панування — панування капіталу. Так з'являється і виростає 
перед нами українська індивідуальність. 

Космополітизм в цілях, національність в формах здійснення — ця 
формула Драгоманова одержує тепер глибоко-правдивий зміст. Боротьба 
за трудовий принціп неухильно-льоґично веде Україну до здійснення 
соціялізму і до визволення національної індивідуальности. Тому націо-
налізм на Україні повинен бути соціалістичним, а соціалізм — національ-
ним. Лише такий зміст нашої боротьби забезпечує українському народові 
ту свободу, рівенство, братерство з иишими народами, вселюдськість, 
Інтернаціонал, до акого ми йдемо. 

І за його треба боротись що дна, не ждучи виавдення іманент-
них псевдо-законів розвитку загадкових продукційних сил. Боротьбою 

, український народ не дозволить буржуазній гнилизні стати „законом 
історії". Український народ — живий, це так блискучо виавилось 
підчас революції. 

Він не буде ждати пролетарізації, не дасть ніколи своєї згоди на 
розпоношення капіталу, яке ніби-то в решті приведе його до свободи. 



Для того, щоб бути БІЛЬШІМ, зовсім не треба творити апольогії неволі 
під видом глпбокомудрія назрілости чп неназрілости продукційних сил. 

Дух революції, орел нашого бунту і повстання проти неволі, вже 
вилетів з-за ґратів духовного поневолення з зухвалою думкою, як то 
сказав колись у Пушкииа орел до крука-опортуніста: 

Ні, брате-круче! Краще раз напитись живої кровп, ніж триста 
років їсти здохлятину! 

А.НОРАК 




